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KARCAGI
HÍRMONDÓ

- Esztendők óta tart az ered-
ményes és hasznos tájhelyreál-
lító munka, amivel a puszta 
helyenként óriás méretű sebeit 

igyekeznek begyógyítani. Ter-
veznek-e ilyet 2009-re is?

- Hosszabb távú terveink 
vannak, amik jelenleg az elő-
készítés időszakában járnak. 
Az Észak-Hortobágyon, a 33-
as főútvonaltól északra lévő 
pusztarészeken szeretnénk 
felszámolni az ’50-es és ’60-
as években épített rizstelepe-
ket, hasonlóan a dél-horto-
bágyi pusztákhoz, ahol a re-
habilitációs munkák ered-
ményei már érzékelhetők. A 

másik nagyon fontos – sze-
rintem kulcsfontosságú – fel-
adat a Hortobágy folyó ökoló-
giai állapotát javító beavatko-

zás, amit a vízügyi kollégák-
kal tervezünk megvalósítani. 
Természetvédelmi és műsza-
ki intézkedések sorozatáról 
van szó – jelenleg a tervezés 
állapotában. Az előkészítés 
stádiumánál járunk, viszont 
a Bombatér tájrehabilitáció-
jában a pályázatokhoz szük-
séges műszaki adatok össze-
gyűjtése megtörtént.

- Nemsoká itt az iskola vé-
ge, a nyári szabadságok, ki-
rándulások időszaka. Gondo-

lom ez a nemzeti parkhoz tar-
tozó Karcag környéki védett 
természeti értékeket is érinti. 
A Szélmalmi Fogadóháztól – 
ami a Hortobágy déli fogadó-
kapuja – például biciklitúrák-
ra nyílik lehetőség. Mi a tud-
nivaló ezekkel kapcsolatban?

- A lehetőség az önkor-
mányzat nyertes pályázatából 
valósul meg. Bizonyára emlé-
keznek még azokra a kerék-
páros túraútvonalakra, ami-
ket 1999-ben jelöltünk ki. 
Ehhez hasonlók lesznek az új 
útvonalak is. Akkor egy igen 
sikeres kiadvány is megjelent 
Karcag és környéke termé-
szetvédelmi értékeiről, ami 
kerékpáros túraútvonalat is 
javasolt. Most bővített és át-
dolgozott formában ismét el-
készítjük, a közeljövőben je-
lenik meg. A Szélmalmi Fo-
gadóháznál egyébként, ahol 
a biciklikölcsönzés is törté-
nik majd, felvilágosítással is 
felszerelkezhetnek az útra ke-
lők. A karcagi határban ki-
zárólag a dűlőutakon illetve 
a nemzeti parki terület hatá-
rán húzódó gáton lehet köz-
lekedni. A nemzeti park bel-
sejébe bemenni tilos. A szó-
ban forgó gátról széttekintve 
így is nagyon szép látvány-
ban lehet részünk. Ezúton is 
kérem a túrázókat, hogy tart-
sák tiszteletben a megjelölt 
határokat.

Hortobágyi Nemzeti Park

Folytatás a 4. oldalon

Amikor egy-két hete egy ismerős a madárfényképezés után 
érdeklődött tőlem, látható volt, hogy a korán beköszöntött 
nyárral a természetjárás, a kirándulások ideje is elérkezett. 
Erre és a hivatásos természetvédők megszaporodó munká-
jára gondolva látszott célszerűnek megejteni a soros tavaszi 
beszélgetést Kapocsi Istvánnal, a Hortobágyi Nemzeti Park 
Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának vezetőjével.

Túraútvonalak határok között

Tisztelt Szülők! Kedves Gye-
rekek!

A Karcag Városi Önkor-
mányzat ez évben is biztosítja a 
nyári szünet idejére a hagyomá-
nyos nyári napközit a dolgozó 
szülők gyermekei számára.

Időpont: 2009. június 22. – 
augusztus 14. között 8 héten át. 
Reggel 800- délután 1600-ig.

Helyszín: Karcagi Ifjúsági 
Ház (Kg., Püspökladányi út 11.)

Szülői értekezlet időpontja: 
2009. június 11-én 17 óra, hely-
színe a Karcagi Ifjúsági Ház.

A napközibe jelentkezhet a 

város összes általános iskolás-
korú gyermeke – elsősorban az 
alsó tagozatosok - az iskolák-
ban igényelhető jelentkezési la-
pon. A jelentkezési lapokat az 
iskolák gyűjtik, leadási határ-
idő: 2009. június 5. A napkö-
zi étkezési díját is az iskolákban 
kell befizetni.

A napközihez a nyár folyamán 
is lehet csatlakozni, e szándékot 
kérem, szíveskedjenek a helyszí-
nen, illetve a 06/70-61 23 752 te-
lefonszámon időben jelezni.

Molnárné Balogh Éva
projektvezető

Május 28-án a napiren-
di felszólalások előtt egyper-
ces néma felállással adózott 
a képviselő testület a nemrég 
elhunyt Szabó Mihály faze-
kas mester emlékének. Szin-
tén a napirend előtt a testü-
let több karcaginak fejezte ki 
megbecsülését városunkért 
eddig kifejtett munkájukért. 
Ez alkalommal Kenyeresné 
Dede Erzsébet a Kováts Mi-
hály Ált. Isk. nyugalmazott 
igazgatója, Csontos György 
és családja többszörös fesz-
tiválnyertes birkafőzők, Mé-
száros Zsolt, a Kunlovarda 
tulajdonosa, több díjnyertes 
ló tenyésztője, Deák Attila és 
Székely András gimnáziumi 
tanulók, valamint felkészítő 
tanáruk Major János, az or-
szágos földrajzversenyen tör-
tént kiváló szereplésük elis-
meréseként vehettek át aján-
dékokat Dobos László alpol-
gármestertől. 

A harminchat napirendi 
pontból, mindössze tizenha-
tot tárgyaltak nyílt ülés ke-
retében. Többek között el-
fogadták azt a tájékoztatót, 
amely a kül-, és belterüle-
ti csapadékvíz csatornarend-
szerek felújításának helyzeté-

ről szólt. A projekt műszaki 
tartalmában iszapkotrás, ke-
resztmetszet-bővítés, végát-
emelők kapacitásának növe-
lése, és új létesítmények meg-
építése is szerepel. A kétfor-
dulós pályázat első üteme 
már sikeresen lezárult, a má-
sodik forduló végleges be-
nyújtási határideje pedig jú-
nius 5-e volt. A fennmaradó 
munkákat 2010 szeptemberé-
ig kell megvalósítani. 

Az egybegyűltek megsza-
vazták azt a tervezetet is, 
amely a város-rehabilitáció-
hoz kapcsolódó feladatok el-
látását irányozza meg. A re-
habilitáció, a teljesség igénye 
nélkül a városfejlesztési stra-
tégiában kijelölt városrészek 
felújítása oly módon, hogy 
egyes használhatatlan épüle-
tek elbontására, egyes épüle-
tek és közterületek korszerű-
sítésére, valamint újak építé-
sére is sor kerül. Lényegében 
a településfejlesztés és rende-
zés, az épített és természeti 
környezet védelme, lakásgaz-
dálkodás és az ehhez szüksé-
ges közszolgálati feladatok el-
látása tartozik a kitűzött cé-
lok közé.

Cselényi Csaba 

Figyelem!

Értesítjük lapunk olvasóit és 
hirdetőinket, hogy a Karcagi 
Hírmondó az évtizedes gya-
korlatnak megfelelően június 
8 - augusztus 24-ig kétheten-
te, vagyis június 19-én, július 
3-án, július 17-én, július 31-én, 
augusztus 14-én jelenik meg. 
Augusztus 24-től áll vissza a 
megszokott heti megjelenés. 
A szerkesztőség természetesen 
minden héten ügyeletet tart.

Karcagi Hírmondó 
Szerkesztősége

Testületi ülés

Csellengők – nyári napközi

Pünkösdkor – végre vala-
hára – megérkezett a várva 
várt eső – 11-21 millimétert 
mértek -, és ha a mennyiség 
elmarad is az ország más ré-
szein tapasztaltaktól, még-
is igazán aranyat ért. Sző-
ke Sándorné falugazdász el-
mondása szerint, főként a 
napraforgó és a kukorica 
esetében jelentett nagyon so-
kat. Egyébiránt azonban, a 
gazdák véleménye és becslé-
sei szerint az idei betakarítás 
meg sem közelíti majd a ta-
valyi eredményeket.

Falugazdászunk felmérése 
szerint őszibúzából 7.115 hek-
tárt vetettek. A búza az, amely 
miatt gyengén bokrosodott, s 
igaz, a csapadék egyenetlen-
sége miatt jó, és gyengébb táb-
lák egyaránt mutatkoznak. 
Így van úgy, de az eső már 
nem fordítja meg a helyzetet, 
úgyhogy búzából fél (hektá-
ronként 3 tonnás átlag) ter-
més várható. Vonatkozik ez a 
980 hektáron vetett őszi árpá-
ra, míg ez 1.220 hektáron ve-

tett tavaszi árpa „vegyes” ké-
pet mutat, ebből 2,5 tonnát 
várnak hektáronként. A ta-
vasszal földbe került napra-
forgóra (3.680 hektár) és a 
3.500 hektáron vetett kukori-
cára tényleg aranyat ért a csa-
padék. Volt olyan gazdálko-
dó, aki kitárcsázta a kukoricát 
és a helyébe napraforgót ve-
tett. Hogy melyik „jön be”, az 
majd ezután „dől el”. Remél-
jük, lesz még eső, és akkor na-
gyon jól mutat majd. A kalá-
szosok megkapták a fejtrágyá-
zást és a növényvédő-szerezés 
is megtörtént, bár az utóbbi az 
eső hiánya miatt csak sok he-
lyen nem hatott.

Nagyon gyenge volt a lucer-
na első kaszálása, talán most 
az esővel ez is „megfordul”, és 
a második kaszálás már sike-
resebb lesz. El is kell, mert a 
réti széna első kaszálása nem 
történt meg, a gyep legfeljebb 
legeltetésre volt megfelelő. 
Úgyhogy lehet szénából hiány 
és drágaság mutatkozik majd.

Elek György

Eső után a földekenEső után a földeken
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Közéleti szilánkok
A 

„kerekasztaltól” 
a pókerasztalig

(Gondolatok egy 
új, közéleti könyv 

kapcsán)

Pünkösd előtti napon láttam az Echo 
Tv-ben Bayer Zsolt műsorát, amelyben 
Zárug Péter Farkas politológussal beszél-
getett a mostani könyvhétre megjelenő 
kötetéről, melynek címe: „A csapdába 
került demokrácia”. A szerzőt azt hiszem 
sokan ismerik Karcagon. Itt érettségizett, 
majd a miskolci egyetemen végzett, 
nemrég doktorált, politológus és újság-
író fiatalember. Ez az első gyűjteményes 
kötete, tanulmányok, cikkek, elemzések 
az elmúlt húsz év magyar közéletéről, tu-
dományos és közérthető ismeretterjesz-
tő formában. A szűk körű szakmai bemu-
tatón Fritz Tamás, a neves politológus 
„érték és információ közlés az ország 
érdekében„ – summázta első mondatá-
ban a kötet jelentőségét. Mivel a szer-
ző néhány tanulmányát volt szerencsém 
már jó néhány évvel ezelőtt olvasni, biz-
ton állíthatom, hogy akiket a közelmúlt 
politika-történeti eseményei érdekelnek, 
nem fognak csalódni. Sok ok – és okoza-
ti összefüggés válik érthetőbbé és vilá-
gosabbá számunkra. Persze lehet, néhol 
majd vitatjuk egy-egy esemény kapcsán 
az elemző gondolatait, de az alapvető 
nézőpontot, az aspektust sokan a sajá-
tunkhoz nagyon közelinek érezzük. Leg-
alábbis azok, akik a nemzeti – konzerva-
tív értékrendet tartják irányadónak.

Jó néhányan, akik direkt vagy indi-
rekt módon, különböző szinteken és for-
mában részt vettünk az utóbbi húsz év 
közéletében, teljesen egyetérthetünk a 
szerző alaptételével, amit frappánsan, 
már a kötet címében megfogalmaz. Va-
lóban csapdában van a magyar demok-
rácia, amiről meg van a saját története 
mindenkinek. Lehet, mi nem az ellen-
zéki – kerekasztaltól indulnánk ki, mint 
a szerző, de belegondolva igazat kell 
adnunk Zárug Péter Farkasnak, már ez 
volt az első csapdahelyzet. És ez az „ab 
ovo”. Amikor leültek a régi kommunista 
elit képviselői az új, rendszert változtat-
ni akaró politikai elittel. S abban is igaza 
van a szerzőnek, egyik térfélen sem volt 
olyan figura, aki biztos, perfekt ismeret-
tel rendelkezett volna saját tárgyalási 
pozícióját illetően. Nem voltak abban a 
helyzetben, hogy pontosan megítéljék 
saját lehetőségeiket. Ebből adódott az-
tán a paktum jelleg, amely meghatároz-
ta a következő éveket napjainkig. Ennyit 
dióhéjban a kötetről, amelyet ajánlok 
mindenkinek, mert saját tapasztalata-
inkkal összevetve, sok új ismerettel gya-
rapodhatunk.

A pókerasztal pedig nem véletlenül 
került a jegyzet címébe: az elmúlt héten 
a parlamentben Keller képviselő úr tör-
vényjavaslatot terjesztett be a póker já-
téktermek szabályozásáról… Ez a fon-
tos teendő, miközben ezrek veszítik el 
munkájukat hetente, kilakoltatás fenye-
get szintén több ezer állampolgárt… 
Reméljük, egyszer csak megszűnik ez az 
egyenlőtlen politikai pókerparti…

- ács -

HÍREK
Megváltozott 

az orvosi ügyelet 
telefonszáma

Karcag Városi Önkor-
mányzat Polgármesteri 
Hivatala értesíti a Tisztelt 
Lakosságot, hogy az köz-
ponti orvosi ügyeletet telefo-
non, 2009. június 1-től kizá-
rólag az  59/300-235-ös  te-
lefonszámon lehet elérni.

FILMKLUB !
2009. június 15. hétfőn 17 
órakor a Déryné Művelő-
dési és Ifjúsági Központ 
mozitermében a FILM-

KLUB következő előadá-
saként

A HÖLGY EGY KISSÉ 
BOGARAS

című 1938-ban forgatott 
filmet vetítjük, 

Tolnai Klára, Rádai Im-
re, Gobbi Hilda és Gózon 

Gyula főszereplésével.
Belépő: 250.- Ft

Felvételi és 
beiratkozás az Erkel 

Ferenc Művészeti 
Iskolában

Az új növendékek beirat-
kozására a 2009/2010. tan-
évre az alábbi időpontokban 
kerül sor:
2009. június 8-án, hétfőn 14-
18 óráig és június 9-én, ked-
den 14-18 óráig.

Várjuk a zenét és képző-
művészetet tanulni vágyó 
gyermekeket!

Kérjük, hogy szüleikkel 
együtt jöjjenek a felvételire.

A Művészeti Iskola tanév-
záró ünnepségére 2009. júni-
us 11-én, csütörtökön 17 óra-
kor kerül sor a Déryné Mű-
velődési és Ifjúsági Központ 
mozitermében.

Sipos Antal
igazgató

2009. 06. 26.
Helyszín: Kossuth téri park
15 órától „Juhszárnyék” családi és gyermek-

programok
16:00 Kistoporgók néptánccsoport
17:00 Bábszínház Pályi László előadásában

Helyszín: Kálvin színpad
18:00 Fellépnek a Pántlika és a Kopogók nép-

tánccsoportok Kísér: A Pipás Zenekar
20 órától A Szinkron zenekar szórakoztató 

bulija
21:00 Disco táncok
22:00 Szekeres Adrienn műsora
01:00 A program zárása
 Belépő: 300 Ft

2009. 06. 27.
Helyszín: Múzeumpark
08:00 Főzőverseny kezdete
09:00 Programnyitó menet a Szarvasi Ha-

gyományőrző Fúvószenekarral, a Kar-
cagi DMIK mazsorett csoportjával

10:00 A főzőverseny megnyitója
10 – 15:00 Seres Aladár és cigányzenekara szó-

rakoztatja a főzőcsapatokat
10:15 Fellép a Szarvasi Hagyományőrző Fú-

vószenekar
11:00 A Tessedik Táncegyüttes műsora, kí-

sér: a Galga népzenekar
11:40 A Szarvasi Hagyományőrző Népdal-

kör műsora
12:00 A Tessedik Táncegyüttes műsora, kí-

sér: a Galga népzenekar
12 – 13:00 Zsűrizés
12:30 Szarvasi Hagyományőrző Népdalkör
12:50 A Galga népzenekar koncertje
13:20 Andy és Karcagi Nagy Zoltán műsora, 

kísér: Barkóczi Zoltán
14:20 A Babilon Tánccsoport Egyesület be-

mutatója
15:00 Eredményhirdetés
16:30 Nótaszó
 Közreműködnek: Márkus Ica, Tamon 

Erika, Bartha András, Olajos János nó-
taénekesek, valamint az Új Generáció 
zenekar

19:00 A Rockin Rock Cats zenekar rock & 
roll partija

 Belépő: 500 Ft

Helyszín: Lovagi Udvar (Varró út 2.)
 - Lovagok bemutatkozása kappában
 - Lovagok főzőversenye
 - A Debreceni Aranykeresztes Lovagok 

bemutatója (hagyományőrző fegyvere-
sek, táncosok)

 - Az Osztováta Együttes lemezbemuta-
tója és vására

 - Lovagi hétpróba

Helyszín: Kálvin színpad
21:00 Az Edda Művek élő koncertje
24:00 Program zárása

2009. 06. 28.
Helyszín: Múzeumpark
08:00 Diák birkafőző verseny, valamint népi 

ételek főzőversenyének kezdete
10:00 A főzőverseny megnyitója
10 – 15:00 A Bürkös népzenekar játszik a főző-

csapatoknak
10:15 A Karcagi Fúvószenekar műsora
11 órától Színpadi programok a főzőversenyre 

meghívott iskolák művészeti csoport-
jainak részévtelével

12 – 13:00 Zsűrizés
12:30 A Karcagi trió szórakoztató műsora
13:00 A Debreceni Népi Együttes műsora
14:00 Mark popénekes szórakoztató műsora
14:40 A Dalma Dance Club modern tánc be-

mutatója
15:00 Eredményhirdetés
16:30 A Rajkó Művészegyüttes műsora
17:20 Az „Éneklő szakácsok” show műsora
 Közreműködnek: Drágán Lajos, Ko-

lostyák Gyula, Monzinger Ferenc éne-
kesek

17:50 A Rajkó Művészegyüttes műsora
19:00 Program zárása
 Belépő: 300 Ft.

Helyszín: Városi Sportcsarnok
10 – 14:00 Kölyökfoci bajnokság

2009. 06. 26-27-28.
Helyszín: Kossuth téri park
 - Kakaócsárda (éneklés, citerálás, báb-

készítés, tea és kakaóivás)
 - Harctér (íjászat, dobócsillag)
 - Majorság (lepénysütögető, állatsimo-

gató, juhnyírás, gondolatok kertje)
 - Kézműves udvar (gyapjúfonás, ne-

mezelés, bőrmívesség, szűrrátét, ötvös-
ség)

 - Táncház, gólyalábasok, bábelőadás
 - Póni lovaglás
 - Birkafőzési bemutató, zöldségszobrá-

szat
A helyszínen: népi iparművészeti kirakodóvá-
sár, kézművesek utcája, lovagi udvar, városnéző 
sétakocsikázás, múzeumlátogatás, mini vidám-
park, közlekedési vetélkedők, büfé, légvár, stb.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

XI. Karcagi Birkafőző Fesztivál
2009. június 26-27-28.

TERAMO 2009
A Gábor Áron Gimnázi-

um sporttábort szervez 2009. 
július 3-14-ig az olaszországi 
TERAMO városába. Részvé-
teli díj: 40 ezer Ft+100 euró 
(utazás, szállás, teljes ellátás). 
Érdeklődni és jelentkezni a 
gimnáziumban Rauschen-
bergerné Szabó Andreánál 
vagy a 06/30-439-3089-es te-
lefonszámon lehet.
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A betegség terjedésének 
gyökerei azonban jóval széle-
sebb problémákban – egész-
ségügyi, higiénés viszonyok, a 
lakások, megfelelő táplálkozás 
etc. - rejtőztek, ezért a nagy 
és látványos sikereket csak a 
szociális helyzet javulásával 
együtt lehetett elérni, a teljes-
nek tekinthető sikert pedig a 
tüdőszűrés kötelezővé tétele 
és országos szintű megszerve-
zése hozta el. Újabban viszont 
ismét nem árt a tüdőbetegség-
ről és a tüdőszűrésről pár szót 
szólni. Ezért is kértük meg dr. 
Fazekas Katalin főorvost egy 
rövid beszélgetésre.

- A kötelező tüdőszűrésnek 
köszönhetően látványosan le-
csökkent a tbc-s betegek, meg-
betegedések száma, annyi-
ra, hogy - ha jól emlékszem - 
a ’80-as évek második felében 
már csak az ment, aki akart. 
Miért lett kötelező napjainkra 
ismét?

- Szeretném megjegyez-
ni, hogy a betegség visszaszo-

rításában a kötelező szűrés 
mellett az időközben feltalált 
gyógyszereknek is nagy sze-
repük volt. A röntgen a tüdőn 
keletkezett elváltozást mutatja 
ki, aztán további vizsgálatok-
kal lehet pontosítani, hogy az 
tbc vagy valami más.

- Ha valakit tbc-vel „kiszűr-
nek”, annak milyenek a gyó-
gyulási esélyei?

- A gyógykezelésre Szol-
nokra utaljuk be a betegeket, 
az utókezelés folyik a tüdő-
gondozóban. Régen a tbc-sek 
két évig is táppénzen tartha-
tók voltak, de mostanában az 
amerikai kutatók azt igazol-
ták, hogy fél év után már gyó-
gyult a beteg – az is igaz vi-
szont, hogy a kezelés során 
nagyobb mennyiségű gyógy-
szert kapnak. A kezeléshez és 
az utókezeléshez hozzátarto-
zik még a jó táplálkozás és a 
jó levegő. Miért lett kötelező 
ismét? Szűrni elsősorban azért 
szükséges, mert ez a baktéri-
um nagyon lassan szaporodik 

és a betegség tünetei atipuso-
sak. Tehát száraz köhögés, hő-
emelkedés, izzadékonyság, 
gyengeség, fogyás lehetnek a 
tünetek, de mert lassan sza-
porodik a baktérium, a beteg-
ség is lassan fejlődik ki. A be-
tegek nem kerülnek orvoshoz, 
ezért akkor érdemes szűrni, 
amikor az esetleges probléma 
még „kicsi”, időben meg lehet 
kezdeni a gyógyítását. Egyéb-
ként a betegség elpusztítja a 
tüdőt, az elpusztult tüdőfe-
lület pedig nem gyógyul vis-
sza, hanem meszesedést, he-
gesedést hagy maga után. Ma 
úgy határozza meg a törvény, 
hogy ha a megbetegedés az 
adott megyében 25 százezre-
lék fölé kúszik, akkor az ille-
tékes ÁNTSZ kötelezővé teszi 
a szűrést. Nos, a betegek szá-
ma a ’90-es években emelke-
dett, aztán rohamosan ismét 
csökkent, manapság Magyar-
országon Budapesten, Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg és Jász-
Nagykun-Szolnok megyékben 
kötelező. Országosan mintegy 
2.500 tbc-s betegről tudunk. 
Karcagon sajnos az utóbbi né-
hány évben emelkedett a tbc-s 
betegek száma. Kisújszállással 
és Berekfürdővel együtt most 
35 betegünk van.

Tehát keressük fel a tüdő-
szűrést, ami éppen a napok-
ban kezdődött. Nem fáj, nem 
kerül pénzbe és gyors is, ha-
csak nem várunk vele az utol-
só napig.

Elek György

A Karcagi Polgárőr Egyesü-
let esztendők óta nyújt segít-
séget a rendőrségi, közlekedé-
si, és egyéb felügyeleti felada-
tok végrehajtásához, a tagjai 
nemcsak a város belterületén, 
hanem a külterületen is jelen 
vannak – 2006-ban erre a cél-
ra hozták létre a megyében és 
országosan is az elsők között a 
lovaspolgárőr csoportot.

A jelenleg 40 főt számlá-
ló polgárőrök, amint az a má-
jus elején a tagság elé terjesz-
tett évértékelőben elhangzott, 
2008-ban sem unatkoztak. A 
rendőrséggel közösen 70 al-
kalommal és 852 órában vet-
tek részt szolgálatban. Az ön-
kormányzati rendezvényeket 
360 órában segítették, a tagság 
1.395 órányi egyéni szolgála-
tot adott, a lovascsoport tagjai 
pedig 650 órában voltak kinn 
a külterületen. A szolgálat ré-
sze volt olyan feladatok felvál-
lalása és végrehajtása is, mint 
a II. „Közlekedjünk Biztonsá-
gosan” Vándorkupa lebonyo-
lítása az iskolák között, illetve 
a rendőrök, mentősök, tűzol-
tók által a főtéren megrende-
zett baleseti szimuláció bizto-
sítása. Feladatként vállalták az 
ifjúságnevelést, amit a rend-
őrkapitánysággal közösen egy 
nyári táborral tudtak megol-
dani. Az egyhetes mátrafüre-
di táborozáson 15 karcagi di-
ák vehetett részt.

A 2008-as év szép szakmai 
elismeréseket is hozott. Zala-
egerszegen rendezték meg a 
két napos IV. Közlekedésbiz-
tonsági Járőrversenyt, ahol a 
polgárőrök elméleti és szak-
mai tudását mérik fel. A kar-
cagi Horváth Sándor és Varga 
Sándor a csapatok közötti ver-

senyen az első helyet szerezték 
meg, és ezzel először került 
Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyébe a győztesnek járó ván-
dorkupa. Ugyanitt, az össze-
tett egyéni versenyben Hor-
váth Sándor második helye-
zett lett, amihez gratulálunk, 
hiszen kb. kilencvenezer pol-
gárőr közül a második leg-
jobbnak lenni nem kis telje-
sítmény. Eredményesen sze-
repeltek még 2008-ban Ti-
szafüreden, a II. Nemzetközi 
Rendőr Lovastalálkozón, ahol 
Tóth Endre és csapata képvi-
selte Karcagot.

Az egyesület elsődleges és 
legnagyobb támogatója az ön-
kormányzat 300 ezer forinttal 
járul hozzá az éves költségve-
tésükhöz. Ez az összeg a mai 
gazdasági helyzetben igen ke-
vés, ezért aztán igyekeznek 
kihasználni a pályázatokban 
felbukkanó lehetőségeket. Így 
sikerült tavaly a működéshez 
200 ezer, a már említett tábor 
költségeihez pedig 75 ezer fo-
rintot „hozzátenni”.

A tagság, ahogy írtuk, jelen-
leg 40 fő, mert legutóbb meg-
köszönték azok közreműkö-
dését, akik munkájuk, vagy 
valami egyéb ok miatt már 
huzamosabb idő óta nem tud-
tak szolgálatot vállalni, vagy 
egyébként részt venni a mun-
kában. Tagfelvétel van! Tehát, 
akit érdekel a polgárőrök ön-
kéntes szolgálata, az a Rákóczi 
utca 3. sz. alatti irodában ér-
deklődhet, ott minden hónap 
első hétfőjén taggyűlés van. 
De a kapcsolat az interneten 
is felvehető. Ott a www.pol-
garor.karcag.hu honlapon le-
het tájékozódni.

Elek György 

Tüdőszűrő vizsgálat
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.

Meghívó
A Nyugdíjas Pedagógus 

Klub szeretettel várja 
tagjait és leendő tagjait

2009. június 8-án (hétfőn) 
15 órakor 

a Déryné Művelődési 
és Ifjúsági Központ II. 
emeleti nagytermében 

tartandó
PEDAGÓGUSNAPI 

RENDEZVÉNYÉRE.

Közlemény

A Szent Kinga Alapítvány 
éves eredménye 
Bevétel: 200.000 Ft
Kiadás: 201.000 Ft
Alapítvány tárgyévi ered-
ménye:
Össz. eredmény: - 1.000 Ft.

Megköszönjük minden 
1 % felajánlásaikat, kü-
lön köszönjük a Budapest 
Bank karcagi kirendeltsé-
gének a 100.000 Ft-os fel-
ajánlását.

Dr. Auner Tamás
kuratórium elnöke

A tüdőszűrés szükségességéről
A régi anyakönyvek szerint a tüdőbetegség, korabeli nevén 
a tüdőbaj a 19. század első felétől lett itt Karcagon például 
az egyik leggyakoribb halálok a felnőttek között. Az 1840-
49. közötti évtizedben már 500-an haltak el ebben a beteg-
ségben, s a helyzet a későbbiekben országosan is tragikusra 
fordult, hiszen a tüdőbajt e század végétől kezdték „morbus 
hungaricus”-nak nevezni. Hatását az is jól érzékelteti, hogy 
a hat nagykun városról 1930-ban kiadott albumban a vár-
megyei főorvos a „Kunság veszedelme” címmel írt a tüdő-
bajról, amelynek visszaszorítását Kiss Mihály városi tiszti-
orvos intézkedései igyekeztek előmozdítani, de ezt szolgál-
ta a városi locsolókocsi beszerzése, valamint a tüdőgondozó 
intézet itteni rendelőjének felállítása is.

HIRDETMÉNY
Tájékoztatjuk Karcag város lakosságát, szervezeteit, érdek-
képviseleti szerveit, hogy Karcag Városi Önkormányzat a 
jelenleg hatályos

településrendezési tervének
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII tv. 9/A § szerinti módosítását határozta el.
A Településrendezési terv módosítása a 2/1, 2/2 és 6 helyrajzi szá-

mú ingatlanokat valamint a Köu-1 övezeti besorolású utakat érinti. 
Az egyes területekhez tartozó módosítási szándékok, a rendezés ál-
talános célja, és annak várható hatása, illetve a kidolgozott vélemé-
nyezési dokumentáció megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Mű-
szaki Irodáján (Karcag, Kossuth tér 1. I. em. 10. sz.), munkaidőben.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 9. § (2) bekezdése a.) pontja alapján kérem, hogy 
a Településrendezési terv módosításával kapcsolatos véleményüket, 
észrevételeiket, javaslataikat a hirdetmény megjelenésétől számított 
30 napon belül, írásban tegyék meg. Írásos véleményüket a követke-
ző címre küldjék meg:

Karcag Város Polgármesteri Hivatala
Farkas Renáta főépítész részére
5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Amennyiben a meghirdetett anyaggal kapcsolatban kérdésük van, 

kérem keressék településünk főépítészét: 
Farkas Renáta főépítész: (30) 549-4591

Polgárőrség

Eredményes év volt
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Kunhalom Polgári Kör

Május 25-én dr. Kaszás 
Zsolt fül – orr – gégész orvos 
volt a kör vendége, aki szak-
májához kapcsolódóan és ér-
deklődésből is sokat utazga-
tott az elmúlt több mint két 
évtizedben. Siófokról, orvos-
családból származik, ahol jól 
megtanulta az idegen nyel-
veket, amelynek nagy hasz-
nát vette később, meg kiter-
jedt ismeretségi körüknek is. 
Jól kihasználta a fiataloknak 
járó utazási lehetőségeket, 
kedvezményes vasúti és repü-
lő jegyeket mind Európában, 
mind Amerikában. 

Először cseregyerek volt 
Németországban, ahol rá-
kényszerült idegen nyelvi 
környezetben gátlástalanul 
beszélni németül. Később be-
járta Angliát, Skandináviát, 
s eljutott a Sarkkörön túlra 
is, ahol éjszaka olyan világos 
volt, hogy újságot lehetett ol-
vasni. Dél-Írországban az itt-
honihoz hasonló kulturális, 
földrajzi, éghajlati körülmé-
nyek között élnek a barátsá-
gos írek. Érdekes tapasztala-
tokat szerzett, mialatt bicik-
livel közlekedett Londonban, 
és diákszállókban lakott. 

A következő körutat Ame-
rikában tette barátaival, ahol 
kedvezményes repülőúton 
öt nagyvárosban állhatott 
meg, ezek New York, Atlan-
ta, San Diego, Salt Lake City 
és San Francisco voltak. Az 
un. Greyhound buszos bér-
lettel csillagtúrákat is tet-
tek, így sok arcát láthatták 
Amerikának. A Niagara víz-
esésnél Kanadába is átjutha-
tott egy rövid időre. Figyel-
te, hogy élnek az emberek, pl. 
a Central Parkban futnak az 
egészségükért, s az utcákon 

sem dohányozhatnak. Flori-
dában viszont egy kubai ko-
lónia a kulturált szivarozás-
ból adott példát. Életre szó-
ló élményt jelentettek például 
a Yellowstone Nemzeti Park 
természeti szépségei, az űrha-
jós központ, a többféle kultú-
rát megjelenítő felvonulások 
forgataga, a hatalmas felhő-
karcolók… és természetesen 
az emberek, a szegényeket se-
gítő egyházi élet, a nagy-nagy 
szabadság, amely viszont ir-
tózatosan szervezett.

Japánba egy színtársu-
lat orvosaként jutott el Bu-
dapestről dr. Kaszás Zsolt, 
amely egy teljesen más világ. 
A „kulturált, rendezett, gon-
dos, tiszta” szavak jellemez-
hetnék legjobban az ottani 
viszonyokat. Mint a beszél-
getésből kiderült, további úti 
céljai is vannak a doktor úr-
nak, s azt vallja, az Európai 
Unióban követelmény, az át-
lagember nevelési módja az 
utazás.

Június elején közös rendez-
vényeken a Kunhalom Pol-
gári Kör születésnapja tiszte-
letére Körmendi Lajos íróra 
emlékezik. Június 5-én, pén-
teken 19 órától Kocsis Csaba 
író, a Barbaricum Könyvmű-
hely elnöke vezetésével és a 
Kun-Mediátor TV közremű-
ködésével Körmendi emlék-
est lesz a Kaiser Söröző kert-
jében, majd június 8-án, hét-
főn 17 órától nyitott születés-
napi rendezvényre kerül sor 
a Városi Csokonai Könyv-
tárban Rideg István tanár 
úr irodalmi összeállításával. 
Mindkét eseményre szeretet-
tel várják a kör tagjait és az 
érdeklődőket!

V. Gy.  

Világnézet másként

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját
2009. június 6-án (szombaton) 19 órára

a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 
II. emeleti hangversenytermébe a

KARCAGI SZIMFONIKUS ZENEKAR 
HANGVERSENYÉRE

Közreműködik: 
Csécsi Andrea – oboa

Egri Izabella – gordonka
Kóti Gergő – hegedű

Műsoron: 
J.S.Bach, J.Haydn, L.van Beethoven művei

Vezényel: 
Pazár István

Belépők 1.200.- és 1.700.- Ft-os áron kaphatók a 
Közönségszolgálati irodában. 

Információ: 59/503-224-es telefonon.

- Egy ismerőst, aki a múlt-
koriban azzal keresett meg, 
hogy a fia hivatásos fotós, és 
szeretne itt is felvételeket ké-
szíteni – önökhöz irányítot-
tam, hisz nem érdemes „fotó-
sprédára” lesve össze- vissza 
csatangolni. Mi a teendő, ha 
amatőrként szeretne valaki 
természetfotókat készíteni?

- Mindenhez természete-
sen nem kell engedélyt kér-
ni. A határban vannak olyan 
helyek, ahol zavarás nélkül 
megfigyelhetők a madarak, 
a természet szépségei. Ezek-
nek a fotózása nyilván enge-
dély nélkül végezhető – hoz-
záteszem: az élővilág zavarása 
nélkül. Ám, ha valaki a HNP 
területén vagy védett terüle-
ten szeretne természetfotó-
zással foglalkozni, és a szak-
mában már komoly múlt-
ja van, akkor a HNPI hozzá-
járulását adja, a részleteket a 
fotóssal egyeztetjük.

- Megindulnak – megindul-
tak a mezőgazdasági mun-
kák és - kicsit korábban - meg-
kezdték a kaszálást is…

- Az aszály miatt a gyepter-
més nagyon gyérnek mutat-
kozik, és a lucerna is gyenge-
közepes termést mutat, ami-
ért a gazdálkodók ahol csak 
tehették, megkezdték a be-
takarítását. Ladány és Nád-
udvar határában kerültek 
elő túzokfészkek, amiket saj-
nos ki is kaszáltak. Ezért hí-
vom fel a gazdálkodók figyel-
mét, hogy védett természeti 
területen a kaszálás engedély-

köteles. Akik védett terüle-
ten gazdálkodnak, azok ezt 
tudják, és azt is, hogy az en-
gedélyeket hogyan szerezhe-
tik be. Európai uniós szin-
tű védelmet jelent még a Na-
tura 2000, amelyben a gye-
pek használatára is vannak 
előírások. Ezeknek az előírá-
soknak meg kell felelni, mert 
a betartásukat nem a termé-
szetvédelmi hatóság, hanem 
a Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatal szakemberei 

ellenőrzik, és tapasztalataink 
szerint igen szigorúan veszik.

- Egy-két éve ragadozó ma-
darak mérgezéséről is beszá-
moltunk – sajnos. Ezt azért 
hozom fel, mert az emberi „te-
vékenység” más formában is 
súlyos veszélyt jelent.

- Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyében nem múlt el az ilyen 
mérgezéseknek a divatja…

- Tehát szándékos…
- Abszolút biztosan az. A 

legfrissebb esemény, hogy el-
pusztult ragadozó madarak 

tetemeit találták meg gazdál-
kodók, ők értesítették a mun-
katársainkat. A terep alapos 
átvizsgálása során betűkkel 
megjelölt, csalinak kirakott 
tojásokat találtak. Az ilyen, 
„nem szelektív dúvadirtás”-
nak nevezett eljárások az óri-
ási károk mellett nem csak az 
állatok életét veszélyeztetik, 
hanem az emberekre is ve-
szélyesek lehetnek. Úgyhogy 
ezeknek a szereknek a hasz-
nálata már tiltott.

- Hol tehet bejelentést az, 
aki valami hasonlót tapasztal, 
esetleg sérült vagy elhullott (pl. 
áram ütött) madarat vagy más 
védett állatot fedez fel?

- A HNPI központi mo-
bil telefonszámán 06/30-383-
1612 vagy a 06/59/529-920-as 
vonalon lehet bejelentést ten-
ni munkaidőben. A hívások a 
központba futnak be, ahon-
nan értesítik a területileg ille-
tékes kollégát.

Elek György
Fotó: Kapocsi István

Folytatás az 1. oldalról

Túraútvonalak határok között

Szerintem évtizedes távlat-
ban nem akad olyan eszten-
dő, amikor a karcagi elsőse-
gélynyújtók megyei vagy or-
szágos sikereiről ne tudósí-
tottunk volna. 

A Vöröskereszt területi szer-
vezetének, a Gábor Áron Gim-
náziumnak és az általános is-
koláknak köszönhetően már 
évek óta három – azaz általá-
nos iskolás (14 éves korig), kö-
zépiskolás (14-18 éves korig) és 
felnőtt (18 év feletti) – csapat-
tal versenyez a város a megyei 
döntőben, onnan meg vagy tíz 
évig úgy mentek tovább az or-
szágos versenyre, hogy mind 
a három kategóriában karca-
gi csapat küzdött, mint a me-
gye legjobbja. A jó eredmények 
az országoson sem maradtak 
el. Most legutóbb – ahogy ar-
ról Ébner Józsefné beszámolt 
– a GÁG középiskolás és fel-
nőtt, valamint a Nagykun Re-
formátus Általános Iskola csa-
pata vett részt a megyei ver-
senyen. Az általános iskolá-

sok és a felnőttek csapata első 
lett, ami biztosította a részvé-
telt a Zánkán rendezett orszá-
gos döntőn. Az ország legjobb-
jaival mérkőzni már nem cse-
kélység, de a remek felkészült-
ség itt is megmutatkozott. Az 
Általános iskolások a 21 csa-
pat között a kilencedikek let-
tek, felnőtt csapatunk pedig az 
első helyet szerezte meg, bát-
ran írhatom, méltón a hagyo-
mányokhoz, mert ez már az 
ötödik országos első helyezé-
sük .Ötödjére is ők képviselik 

majd hazánkat a nemzetkö-
zi versenyen, ami 2009. július 
2-5 között, a németországi Ol-
denburgban lesz. A csapat tag-
jai: Nagy Andrea Szandra, Tö-
rök Fruzsina, Ágoston Julianna, 
Márton Nikolett és Juhász Sza-
bolcs. Felkészítőjük Nagy Já-
nosné tanárnő, aki a kollégium 
igazgatója is és vöröskeresz-
tes tanárelnök. A csapatoknak 
gratulálunk, a nemzetközi ver-
senyre pedig sikeres felkészü-
lést kívánunk.

Elek György  

Országos első hely Zánkán
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Ma tartották a Megyeházán a 
IX. Ápolók Nemzetközi Nap-
ját, ahol Fejér Andor, a me-
gyei közgyűlés elnöke mel-
lett Dr.Sélleiné Márki Mária, 
a Hetényi Géza Kórház fő-
igazgatója, valamint Dr. Daj-
káné Szarvák Anna, a ren-
dezvényt szervező „A Lakos-
ság Egészségéért” Alapítvány 
elnöke is köszöntötte a meg-
jelenteket.

Fejér Andor köszöntőjé-
ben méltatta az egészségügyi 
szakdolgozók áldozatos, sok-
szor embert próbáló munká-
ját, és azt elkötelezettséget, 
ami nélkül nem tudnák ma-
gas színvonalon végezni te-
vékenységüket. Egyúttal tá-
jékoztatta a szakembereket 
azokról a sikeres pályázatok-
ról is, amelyeknek köszönhe-
tően az elmúlt évtizedben 8 
milliárd Forint értékben va-
lósult meg fejlesztés a megye 
legnagyobb egészségügyi in-
tézményében, a Jász-Nagy-

kun-Szolnok Megyei Hetényi 
Géza Kórház-Rendelőinté-
zetben. Tervezett a sürgőssé-
gi ellátás fejlesztése, a szülé-
szet-nőgyógyászati, valamint 
a gyermekellátó részleg kor-
szerűsítése is a megyei kór-
házban.  Mindezen fejleszté-
sek nagymértékben hozzájá-
rulnak a korszerű gyógyító és 
ápoló munka végzéséhez. 

Dr. Sélleiné Márki Mária 
főigazgató beszédében ki-
emelte, tisztában van azzal, 
hogy mennyire alul fizetettek 
az egészségügyi szakdolgo-
zók. Ez a helyzet egyfajta mo-
rális válságot eredményezett 
a szakmában. Nagyon fontos, 
hogy a szakmát nem kímélő 
belső feszültség enyhítése ér-
dekében minél több fórumot 
biztosítsunk az egészségügyi 
szakemberek részére. Fontos 
a kommunikáció, az együtt-
lét, és a folyamatos együtt 
gondolkodás a problémák ke-

zelése érdekében – hangsú-
lyozta a főigazgató. 

A rendezvényen több szak-
ember tartott előadást a kö-
vetkező témákban: győzelem 
a dohányzás felett; rehabili-
tációs és ergoterápia; glauco-
ma szűrés; HPV szűrés jelen-
tősége; melanoma szűrése és 
nyomon követése; stresszol-
dás masszázzsal; a prosztata-
szűrés jelentősége. 

A megemlékezés végén Le-
hoczky János Róbertné, te-
rületi elnök átadta a Magyar 
Ápolási Egyesület díjait is. A 
harmadik alkalommal kiosz-
tott elismeréseket idén Kas 
Istvánné, a megyei Hetényi 
Géza Kórház krónikus bel-
gyógyászati osztályának fő-
nővére, Tajtiné Herédi Mag-
dolna, a jászberényi kórház 
sebészeti osztályának nővére, 
valamint Ágostonné Doma 
Magdolna, a karcagi Kátai 
Gábor Kórház gyermekosztá-
lyának nővére kapták.

Ápolók Nemzetközi Napja

Azt hihetnénk, hogy az 
1848 márciusában győzelem-
re vitt forradalom zömmel 
már a reformkorban megfo-
galmazott, majd áprilisban 
törvényként mentesített vív-
mányai alig érintették az ad-
dig kiváltságok alapján az or-
szág nemesi megyéinél lénye-
gesen demokratikusabb kere-
tek között működő Jászkun 
Kerületet. Ez vi-
szont tévedés. A 
Jászkun Kerület 
közösségeit nem 
lehetett elszigetel-
ni az ország töb-
bi törvényhatósá-
gaitól, az ország 
egészétől, vagyis 
az egyéb helyeken 
jelentkező prob-
lémák (pl. a hi-
telintézetek hiá-
nya, a vasútépítés 
szükségessé, a há-
rom kerület föld-
rajzi fekvéséből 
következő hátrá-
nyok, amik in-
kább az egyes ke-
rületek önálló-
vá tételét tették 
szükségessé, és 
ide sorolhatjuk a 
jászkun főkapitány Sluha Im-
re által kialakított diktatú-
rát) itt is megtalálhatók vol-
tak. A márciusi forradalmat 
tehát a kerületekben minde-
nütt kedvezően fogadták, igaz 
az egyes települések reakciója 
más és más volt, mint ahogy 
a később kezdődő honvédel-
mi harcoknak rájuk eső sze-
letéből is a maguk lehetőségei 
szerint vették ki a részüket.

A Jászkun Kerület 1848-
49-beli történetét és a fegy-
verletétel utáni megtorlás he-
lyi eseményeit foglalja össze 
a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Levéltár legújabb kiad-
ványa, Bagi Gábor: Forrada-
lom, szabadságharc és meg-
torlás a Jászkun Kerületben 
című kötete. A szép kivite-
lű könyv (amely a JNSZ Me-
gyei Levéltár Közleményei 
sorozat 11. darabja) az író és 
összeállító történész jóvoltá-
ból az elemzés (történeti), és 
a forrásközleménye (levéltá-
ri) „műfaját” ötvözi igen sike-
resen. A könyv első szakaszá-
ban ugyanis Bagi Gábor há-
rom ívnyi terjedelmű (önál-
ló írásműnek is tekinthető) 
tanulmányát olvashatjuk, 
amelyben a kerületek forra-
dalom előtti állapotának be-
mutatása után vázolja fel a 
helybeli polgári törekvések 
irányát és eredményeit, a for-
radalom fogadtatását, az első 
demokratikus választások le-
bonyolítását és eredményeit – 
amivel a (E)másfél éves törté-

neti esemény békés oldala vé-
get is ér. Azután már, amikor 
a szinte a Kiskunság határán 
lobognak fel a délvidéki har-
col, kezdődik a honvédelem: 
a vezetőség, a honvédség, a 
magyar hadsereg szervezé-
se. Mindeközben példás köte-
lességtudással vesznek részt a 
jászok és a kunok, mondhat-
ni az utolsó pillanatig. Aztán 

ott a megtorlás, aminek cél-
ja a teljes restauráció. A leg-
első utasítások között szere-
pel a rebellis időszak nyoma-
inak teljes eltüntetése. Ekkor 
csonkulnak meg a levéltá-
rak is, mert az iratok egy ré-
szét a győztesek, más részét a 
legyőzöttek semmisítik meg – 
utasításra vagy védekezésül. 
Az ilyen módon megtizedelt 
anyagból gazdag, sokszínű és 
kutatáshoz, oktatáshoz vagy 
épp történelmi ismerkedéshez 
is remekül felhasználható. A 
szerkesztő a kerületi és a tele-
pülési levéltárak jegyzőköny-
veiből, határozataiból, jelenté-
seiből válogatta össze a hely-
hatósági és országgyűlési vá-
lasztásokkal, az újoncozással, 
a hadseregellátások, a vezető-
ség felállításával, végül pedig 
a népfelkeléssel és a honvéde-
lem megszervezésével kapcso-
latban keletkezett okmányo-
kat, de egy-egy újságcikket, 
levelet (Petőfi a szabadszállá-
si eseményekről), visszaem-
lékezés-részletet is találunk. 
A terjedelem adta lehetősége-
ket maximálisan kihaszná-
ló, a másfél év történéseit, fel-
adatait, sőt atmoszféráját is jól 
bemutató, értékes kötet szüle-
tett. (Bagi Gábor: Forradalom, 
szabadságharc és megtorlás a 
Jászkun Kerületben. Szolnok. 
Kiad.: a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Levéltár, 2009. 
399 old. - A JNSZ Megyei Le-
véltár Közleményei 11.)

Elek György 

„Ki nyílt már hát 
az üdő ajtaja!
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Pályázati kiírás
a városban működő, a mezőgazdaságban és a 

környezetvédelemben dolgozó civil szervezetek 
támogatására

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városban működő, mezőgazda-
ságban és környezetvédelemben dolgozó civil szervezetek tevékenységének segítésére, 
szakmai programjainak megvalósítására, tárgyévi költségvetésében az e célra elkülö-
nített pénzügyi keret erejéig vissza nem térítendő támogatást biztosít, amely pályázat 
útján vehető igénybe. A keretösszeg mértékét a Képviselő-testület éves költségvetési ren-
deletében határozta meg, amely 2009-ben 400.000 Ft.

Pályázhatnak a mezőgazdaságban és környezetvédelemben dolgozó, karcagi szék hellyel 
ill. országos szervezet helyi tagozataként bejegyzett, legalább kettő éve működő, folyó-
számlával rendelkező egyesületek, társadalmi szervezetek vagy alapítványok.

Nem nyújthatnak be pályázatot politikai pártok, illetve politikai tevékenységet folytató, 
vagy pártot támogató társadalmi szervezetek, biztosító egyesületek, az egyházak.

Pályázat útján támogatás igényelhető:
- a civil szervezet egész évi működési tevékenységének ellátására,
- a civil szervezet által megvalósítandó egyedi programokra, rendezvényekre.
Egy szervezet évente csak egy pályázatot nyújthat be.
A támogatás elbírálásánál előnyben részesülnek azon civil szervezetek, akiknek taglét-

száma a 20 főt meghaladja, továbbá a város lakosságának érdekét szolgáló, közérdekű te-
vékenységet folytatnak, illetve városi szintű rendezvényt szerveznek.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázat kizárólag a Karcag Városi Önkormányzat által erre a pályázati célra és fordu-

lóra kiadott pályázati adatlapon nyújtható be. A pályázati adatlap sem tartalmában, sem 
formájában nem változtatható. A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban közöltek-
nek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére vá-
laszt adva és az előírt dokumentumok becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat mellékleteként papír alapon az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
a) a létesítő okiratnak a szervezet képviselője által hitelesített másolata,
b) a pályázóval működési feltételeket közösen biztosító szervezetekkel kötött megállapo-

dások (ha van ilyen), 
c) a pályázó éves programtervezete.

A pályázat benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázatot a Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Építési és Műszaki 
Irodájába (5300 Karcag, Kossuth tér 1. I. emelet 12. szoba) kell benyújtani.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat civil szervezetek támogatására.”

A pályázatra vonatkozó határidők:
A pályázat benyújtásának határideje 2009. június 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. június 25.
A pályázat elbírálásáról a döntést követő 15 napon belül írásban értesül a pályázó.

Elszámolás:
A támogatás folyósítására egy összegben átutalással kerül sor a pályázó által megadott 

számlaszámra utólagos elszámolási kötelezettség mellett.
A pályázó az elnyert támogatásról legkésőbb 2009. december 15-ig hitelesített számla-

másolatokkal köteles elszámolni. Az eredeti számlákon fel kell tüntetni az „Önkormány-
zati támogatásból került felhasználásra” szövegrészt, valamint a szakmai teljesítés igazolá-
sa történjen meg. A pénzügyi elszámolás mellé rövid szakmai értékelést is kell csatolni.

Az elszámolás keretében csak az adott célra benyújtott, az igényelt támogatásnak megfe-
lelő tételek fogadhatók el.

Az esetleges változásokról írásban értesíteni kell a pályázat kiíróját.
A fel nem használt, valamint a pályázati célnak nem megfelelően felhasznált összeget 

vissza kell fizetni a támogatás igénybevételét követő év január 30-ig. Az a pályázó, aki a 
támogatással nem, vagy nem megfelelően számol el, az a következő évi pályázati lehető-
ségből kizárásra kerül.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. §. (11) bekezdése alapján a 
helyi önkormányzat belső ellenőrzését ellátó személy vagy szervezet ellenőrzést végezhet 
a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználásával 
kapcsolatosan a kedvezményezett szervezeteknél.

A pályázati adatlap beszerezhető Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Építési és Műszaki Irodájában (I. emelet 12. szoba), valamint letölthető a http://www. kar-
cag.hu/ honlapról.

Karcag Városi Önkormányzat

Indul az agrár-környezetgaz-
dálkodási támogatás igény-
lése. Június 1-től június 30-
ig lehet beadni egy alkalom-
mal, kizárólag elektronikus 
úton.

Az agrár-környezetgazdál-
kodás célja:

-  a mezőgazdaság által 
érintett fizikai, talaj, víz, 
levegő/és természeti kör-
nyezet állapotának meg-
őrzése, illetve javítása, ge-
netikai erőforrások meg-
őrzése

- minőségi termékek elő-
állításának elősegítése, az 
élelmiszerbiztonság foko-
zása

- gazdálkodók jövedelem-
biztonságának elősegíté-
se.

Önkéntes kötelezettségvál-
lalás!

A támogatási időszak az öt-
éves célprogramok esetében 
2009. szeptember 1-től 2014. 
augusztus 31-ig tart. A kör-
nyezetvédelmi célú gyepte-
lepítés célprogram esetében 
a támogatási időszak 2009. 
szeptember 1-től 2019. au-
gusztus 31-ig tart. A támoga-
tást jogszerű földhasználó igé-
nyelheti, aki a földhasználati 
nyilvántartásban a támogatási 
időszak teljes időtartamára be 
van jegyezve. Osztatlan közös 
tulajdonú területek esetében 
ez 50 % + 1 tulajdonosi há-
nyad. Állatállomány esetén az 
állatok az ENAR nyilvántar-
tásban szerepeljenek és saját 
néven kell lenni az állatállo-
mánynak. Csak a legeltethető 
állomány számítható be (szar-
vasmarha, juh, kecske, ló). A 
baromfi és a sertés nem.

Gyepgazdálkodási prog-
ramba a minimális 0,2 ÁE/ha 
állategység megléte szükséges. 

Kötelezettségvállalás: 
- A teljes gazdaság terüle-

tére Gazdálkodási Nap-
ló vezetése naprakészen. 
Jogszabályban foglalt gaz-
dálkodási követelmények 
(JFGK) és a Helyes Mező-
gazdasági és Környezeti 
Állapot fenntartására vo-
natkozó előírások (HM-
KÁ) betartása.

- Szántóföldi célprogram 
esetén bővített tulajvizs-
gálat készíttetése.

- Tápanyag gazdálkodási 
terv és földhasználati terv 
készítése minden gazdál-
kodási évre.

- Növényvédőszer hasz-
nálatra vonatkozó mini-
mum követelmény betar-
tása.

- A támogatási időszak 
alatt két alkalommal kép-
zésen kell részt venni.

A pontozás célprogramon-
ként történik, többlet pontok 
is kaphatók. Területi szem-
pontok az adott célprogramba 

bevitt földterület aránya, te-
rületarányosan kerül megha-
tározásra a többletpont. 

Minél több területet visz be 
a célprogramba, annál több 
pontra jogosult a kérelmező: 

- Kat. Natura 2000, nit-
rátérzékenységű terület, 
VTT térszintek, MTÉT 
zárórendszerbe tartozó 
területek

- Hátrányos helyzetű te-
rületek (311/2007. XI. 17. 
Kormányrend. alapján)

- Korábbi NVT AKG részt-
vevők

- Állattartással való kap-
csolat, őshonos ill. ökoló-
giai állattartás

- Szaktanácsadóval kötött 
szerződés

- Agrárvégzettség (felső, 
középfok) igazolása

- gazdasági társaságoknál 
alkalmazott is elfogadha-
tó

- családi gazdálkodás ese-
tén a tag végzettsége is el-
fogadható

- Termelői Csoport vagy 
Termelési és Értékesítési 
Szövetkezet tagja

- Tenyésztőszervezeti tag-
ság

- Fiatal gazdálkodó – aki 
rendelkezik a fiatal gaz-
dálkodási igazolással.

A támogatás igénylése előtt 
jól tanulmányozzák át a lehe-
tőségeket, mert szigorúbb kö-
vetelmények vannak, mint az 
előző öt évben.

Részletes és bővebb infor-
máció a falugazdász irodában, 
www.umvp.eu és a www.fvm.
hu honlapról letölthető.

A támogatást hétfőn, csü-
törtökön 8 – 12 óráig és 13 – 
16 óráig, pénteken 8 – 13 órá-
ig ügyfélfogadási időben lehet 
igényelni. Ettől eltérés lehet-
séges, ha értekezletre vagy to-
vábbképzésre kell menni.

Az igényléshez hozzák a te-
rületalapú támogatáshoz ki-
adott jelszót, mert csak úgy 
lehet a gépbe bejutni a támo-
gatás igényléséhez.

Az anyatehén támoga-
tás igénylése június 1-től júli-
us 31-ig lehetséges, igénylőla-
pok nálam átvehetők. Ha le-
hetséges, ezt június hónapban 
tegyék meg, mert július 1-től 
megkezdődik a területalapú 
támogatások és agrárkörnye-
zeti támogatások ellenőrzé-
se és keveset tartózkodom az 
irodában.

A géptámogatást június 15-
től július 15-ig lehet igényelni.

Fontos a Gazdálkodási Nap-
ló pontos, naprakész vezetése, 
mert az ellenőrzéskor elkérhe-
ti az ellenőr, sőt agrár-környe-
zetgazdálkodási ellenőrzéskor 
az előző 4 évet is kérjük.

Szőke Sándorné
falugazdász

Falugazdász hírek
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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.

Eladó Arany J. u. 34. sz. alatti ház 200 
négyszögöles portával. Tel.: 06/30-
929-8175.

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. 

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.

2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 11,5 
M Ft. Tel.: 06/70-310-1751 v. 06/30-
245-7147.

Karcag, Rózsa utca 23. sz. alatt tető-
teres ház eladó. Tel.: 06/70-211-8788.

Garázs eladó vagy kiadó. Kg., 
Szécnenyi sgt. 26. Tel.: 06/30-546-
4990.

Karcag, Kerekes I. u. 22. sz. alatti csa-
ládi ház költözés miatt eladó. Tel.: 
06/20-376-3588 v. 06/20-226-3376.

Karcagon főtéri, 2 szobás, földszinti, 
bútorozatlan üres lakás hosszú távra 
kiadó. Tel.: 06/20-327-5719.

Komfort nélküli szoba-konyha búto-
rozott házrész 1 személynek albérlet-
be kiadó. Tel.: 59/312-679.

Karcagon a Madarasi úton 100 m²-
es ház 954 m²-es telekkel eladó. Tel.: 
06/30-393-9013.

Karcagon 3 szobás + nappalis ház el-
adó, vagy Pest és környékére cserél-
hető. Tel.: 06/20-505-3467.

Karcag belvárosában a könyvtár mel-
lett kertes, tetőteres gáz- és cserép-
kályha fűtésű családi ház garázzsal, 
beépíthető telekrésszel komoly ve-
vőnek eladó. Tel.: 59/311-910.

Karcagon ki családi ház eladó. 
Összközműves + cserépkályha. I.ár: 
4,5 M Ft. Tel.: 06/30-423-3054.

Debrecenben, a nagyerdei öve-
zetben a Kossuth és az Agrár 
Egyetemhez gyalog 10 percre fris-
sen felújított kis közös költségű 4 
emeletes tégla építésű társasházban 
földszinti, gázfűtésű, 1,5 szobás, te-
hermentes lakás egyetemistáknak 
eladó. Befektetésnek kiváló ajánlat. 
Tel.: 06/70-300-9730.

Karcagon főtérhez közel lebontásra 
való ház építési lehetőséggel sürgő-
sen eladó. I.ár: 2,5 M Ft. Tel.: 06/30-
423-3054.
Elcserélhető vagy eladó Karcag, 
Damjanich u. 12/b. sz. alatti ház. Rajta 
nagy termény tárolására is alkalmas 
raktárhelyiségekkel, de más egyéb-
re is felhasználható, 3 fázis is van. Tel.: 
59/311-129 (12-18 óra között). 

Vegyes
Transzcendentál is  Meditáció! 
Csökkenő káros szenvedélyek, jobb 
egészség. Tel.: 06/59-313-284 www.
tmhirek.hu
Eladó 80 éves fa bölcső, 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.
Fűkaszáló gép és 2 db cserépkályha 
eladó. Tel.: 59/311-477.
Eladó 1 db Hajdu mosógép, 1 db 
gyermek bicikli pótkerékkel, 1 db iro-
dai forgószék. Tel.: 0670/613-6765.
Eladó jó állapotban lévő Swin Csepel 
férfi kerékpár. U.itt építési törme-
lék ingyen elvihető. Tel.: 06/20-216-
5636.
Szoba és konyhabútorok, fotelok, 3 
ajtós szekrény, gáztűzhely, varrógép, 
asztalok eladó. Tel.: 06/30-973-3637 
v. 06/30-656-2295. 
42-es méretű menyasszonyi ruha el-
adó. Tel.: 06/30-647-7357.
Megkímélt állapotban lévő 3 funkci-
ós babakocsi, 1 db bébihordozó 10 
kg-ig eladó. Tel.: 06/30-463-2991. 
Eladó szekrénysor, ebédlő asztal 6 
székkel, tálaló szekrény. Tel.: 06/20-
464-7973.
1 db világos színű faláttöréses kon-
vektor, 1 db dió színű gyermek író-
asztal eladó. Tel.: 59/314-831.
6 személyes, utánfutós lakósátor el-
adó! Autóval vontatható, de udvaron 
felállítva vendégek fogadására is al-
kalmas. Mérete kb. szoba nagyságú 
mosogatóval, gázrezsóval felszerel-
ve. Érd.: Kg., Kossuth L. utca 22. Tel.: 
06/30-255-6742.
Eladó 2 db megkímélt állapotban lé-
vő fotel. Tel.: 06/30-903-5227.
Kristálytiszta ivóvizet otthonába! 
Ozmózisos víztisztító rendszerrel! 
Érdeklődni és megrendelni a 06/30-
915-4773-as telefonon lehet.
Garázs hosszú távra kiadó a központ-
ban. Tel.: 59/312-249 v. 06/70-247-
5477.
120 l-es fagyasztó szekrény eladó. 
Tel.: 06/30-863-4791.
Mosógép, centrifuga, 28-as női ke-
rékpár és Camping kerékpár eladó. 
U.itt automata mosógép hűtőszek-
rényre cserélhető. Tel.: 59/314-892.
A nyári szélviharok, a böjti szelek ere-
jét megduplázva tarkítják szeméttel 
járdáinkat, tereinket. Seprűimmel ve-
gyen részt a tiszta városunkért moz-
galomban. Kapható a karcagi piaco-
kon vagy a Takács P. u. 9/a. sz. alatt. 
Támasztó létre méretre ismét rendel-
hető Jani bácsinál. 

Gyöngyi tojás és 1 db kis hízó eladó. 
Tel.: 59/300-875.

Új lucernaliszt kapható. Kg., Kinizsi u. 
45. (Szabó) Tel.: 06/30-266-2859.

Fekete ezüst díszítéssel 5 részes új-
szerű szekrénysor, zöld plüsshuza-
tú franciaágy, dohányzóasztal reá-
lis áron eladó. U.itt új tölgyfából ké-
szült 2 db faragott falitéka, kerekes 
faragott zsúrkocsi, új fenyőfából ké-
szült gyerekágy teljes felszereléssel, 
új, nem használt fekvő kondipad sú-
lyokkal eladó. Tel.: 06/70-300-9730.

Figyelem! Ingóságok és sok más 
egyebek eladók. Például: szekrény-
sor A66-os magas fényű; 2 db he-
verő; 2 db fotel; kempingező kész-
let (nem régi típusú); Energomat fel-
ültöltős mosógép egybe építve egy 
centrifugával; régi kanapé asztallal; 
hullámkúp pala; 150-es villanyboj-
ler stb. Tel.: 59/311-129 (12-18 óra 
között).

Hordozható cserépkályha, vaskály-
ha, sarok kanapé, 6 m-es fél colos fe-
kete cső, 2.000 db hódfarkú cserép, 
7x3x110 cm-es U-profilos régi típusú 
tálalószekrény, asztal, satupad, olaj-
radiátor, csákány, ásó, gázpalackos 
Siesta hősugárzó, elektromos kan-
dalló, elektromos fűnyíró, elektromos 
kerékpár, ülőgarnitúra és villanyboj-
ler eladó. Tel.: 06/30-289-6816.

Elcserélnék dobgitárt, vebkamerát, 
billentyűzetet használható 28-as női 
kerékpárra. Tel.: 06/30-524-1446.

Állat
Kecskék eladók vagy értékegyezte-
téssel kancacsikóra cserélhetők. Tel.: 
06/30-538-8805.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jel-
záloghitel akár jövedelemigazo-
lás nélkül is. Személyi hitelek, la-
kásvásárlási hitel. Több banki hát-
térrel! Teljes körű ügyintézés! Tel.: 
06/70-314-4403 v. 06/30-647-7324 
v. 06/30-509-0352.

Biológia, kémia korrepetálást válla-
lok. Tel.: 06/30-403-6062.

Vállalok özvegy, magányos szemé-
lyeknek – legyen idős néni vagy idős 
bácsi – bevásárlást, vagy gyógy-
szer bevásárlást, postára menni. 
Magányos egyedülállók előnyben. 
Tel.: 59/400-802.

Mindenféle javítást, cipzár cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, férfi 
szövet és bársony nadrág varrását 
rövid határidőre vállalom. Tel.: 06/70-
300-9730.

Gépjármű
1993-as évjáratú Toyota Carina E 1.6-
os eladó. Tel.: 06/30-699-0592.

Eladó Romet Kadett 780-as motor 
+ sok alkatrész, hidraulikus raklap-
emelő (béka),. 300 literes eredeti 
Mercedes műanyag üzemanyagtank 
tartóval, magas nyomású 380 V-os 
mosó eladó. Tel.: 06/30-570-8375.

Felújított Simson Star eladó. Tel.: 
06/70-704-7086.

Apróhirdetés

j

Dupla fordulóval búcsúz-
tak a bajnokság alapszakaszá-
tól kosarasaink.

 Az NB.-s utánpótlás baj-
nokságban is játszó Jászbe-
rényieket könnyed játékkal 
győzték le a fiúk, és ezzel a 
bajnoki tabella élére kerültek.

Azt, hogy ott is végez-
nek-e, az utolsó forduló dön-
ti el, amelyen csapatunk már 
nem játszik, de a rivális Ceg-
léd akikkel egyforma a baj-
noki pontarányunk , igen. 
Amennyiben több kosárral 
tud győzni ellenfeleivel szem-
ben a Cegléd , mint amennyi-
vel a Karcagiak tudtak győzni 
a korábbi fordulókban, ros-
szabb kosáraránnyal a 2.he-
lyen végez csapatunk.

 A végeredménytől függet-
lenül, a Karcagi SE csapatá-
nak tagjait csak dicséret illeti. 
Egész bajnoki évben szorgal-
masan vettek részt az edzé-
seken, és a felnőttek mellett a 
középiskolás korosztály is re-
mekül teljesített. Köszönet a 
versenyeztetéshez nyújtott tá-
mogatását Karcag Város Ön-

kormányzatának, a hazai 
mérkőzések lebonyolításához 
nyújtott segítségét a Karcag 
Városi Sportcsarnok dolgozó-
inak, munkatársainak.

Karcagi SE - Jász-
berényi KSE 74:52 
/25:8,14:6,21:23,14:15/

Karcagi SE: Kiss János 10/6 
p., Erdei József 12/3 p.,Rideg 
László 3 p.,Tóth Imre 11/3 p.,

Vincze Mihály 11 p.
Csere: Simon László 7/3 p., 

Koncz Máté.,Kovács Máté 10 
p.,

Mile Gábor 8 p., Kovács 
Zsombor 2 p.,

Jászberényi KSE – Karca-
gi SE 69:113 /17:37,18:15,13:
32,21:29/

Karcagi SE: Erdei József 4 
p., Simon László 11/9 p., Mile 
Gábor 52/9 p., Tóth Imre 6 p.,

Vincze Mihály 13/3 p.
Csere: Kiss János., Koncz 

Máté 4 p., Kovács Máté 10 p.,
Rideg László 11 p., Kovács 

Zsombor 2 p.,
Edző: Fodor Csaba

A megyei szövetség min-
den évben megrendezi az 
Országos Polgárőr Napot, 
amelynek az idén, május 23-
án, már második alkalom-
mal Tiszafüred volt a há-
zigazdája. Tulajdonképpen 
népes, nagy rendezvényről 
van szó, mert a polgárőr nap 
egybeesik a Nemzetközi Lo-
vasrendőr Találkozóval, ami 
természetesen egy kis lovas-
versenyre is remek alkalmat 
szolgáltat. A karcagiak har-
madik alkalommal vettek 
részt a versenyzésben, ami 
annyiban különbözött az 
előzőektől, hogy most a jár-
őrpárok versenyét az egyéni 
küzdelem váltotta fel. A kar-
cagiaknak szép sikert hozott 
a nap, mert Szentesi László – 

az országos első tiszafüredi-
ek mögött hét másodperccel 
lemaradva – a második he-
lyet szerezte meg. 

Kosárlabda Megyei Felnőtt Férfi 
Bajnokság

Polgárőrök versenye
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Június 9. kedd
 Szörnyek az űrlények 

ellen
 Amerikai animációs film
Június 12. péntek
 A túlvilág szülötte
 Feliratos amerikai horror
Június 13. szombat
 Angyalok és démo-

nok
 Amerikai thriller
Június 15. hétfő
 A hölgy egy kissé bogaras
 Fekete-fehér magyar vígjáték
Filmklub!
 Kezdés: 17 óra.
Június 16. kedd
 Spancserek
 Amerikai romantikus vígjáték

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

2009. május 30.
Csukodi Magdolna és Farkas 
Sándor
Vilics Renáta és Győri Zoltán
Garai Anikó és Csokai István

Születés
Illyés Annamária és Szabó An-
tal Zoltán
Kg., Villamos u. 2. 
 Erika Anna
Szabó Zsuzsanna és Vajó János
Kg., Füredi u. 67. János

Halálozás
Herczeg Lajos
 Karcag (1930.)
Nagy Andrásné (Tóth Anna)
 Karcag (1933.)
Tóth Lajos
 Karcag (1947.)

2009. június 5. péntek, szom-

bat, vasárnap

17.30  Műsorajánlat
17.35  Karcag SE Kunszentmár-

ton futballmérkőzés köz-
vetítése

19.05  Nagykunsági Krónika – 
városi közéleti magazin

 Aktuális kérdések
 Vendég: Varjú Mátyás 
 Karcagi hírek
 Nagykun
 Karcagi Határkép
 Tüdőszűrés
 Interjú Dobos László al-

polgármester úrral
 Kézműves mesterek 

2.rész : Tyukodi László
 Háttér
 Intejú Thürmer Gyulával
20.10  Önkormányzati ülés – 

közvetítés felvételről

2009. június 10. kedd /szerda

18.00  Műsorajánlat

18.05  Jöjjetek hozzám – refor-
mátus istentisztelet

19.05  Megyei tükör –magazin
19.30  A hit szava – katolikus 

szentmise
20.30  Nótaszó: Zenés Fürdő 

Show
                  
2009. június 12. csütörtök
18.00  Műsorajánlat
18.05  Lovasbemutató a Múze-

umparkban
19.05  Nagykunsági Krónika – 

városi közéleti magazin
 Aktuális kérdések
 Választások után 
 Karcagi hírek
 Háttér
 Téma: Készülés a Birkafő-

ző versenyre
20.10  Könyvbemutató a Kováts 

Napokon

Minden szombaton és vasárnap 
9.00-tól előző heti műsoraink-
ból láthatnak összeállítást

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

Május 26-án 300 ezer fo-
rinttal lett gazdagabb az a 
három férfi, akik egy für-
dőkádat akartak megvásá-
rolni. A kialkudott 10 ezer 
forint vételárat 20 ezer fo-
rintossal akarták kifizetni, 
amiből nyilván az eladónak 
 vissza kellett adnia, ezért 
bement a házba. Az alku-
dozás közben az egyik fér-
fi „megszomjazott”, vizet 
kért, így ő is bement a ház-
ba, majd már nem is kellett 
a kád a vevőknek, elmentek. 
A sértett csak azt követően 
vette észre a 300 ezer forint-
jának a hiányát.

Május 28-án egy terepjá-
ró gépkocsi vezetője a Gyar-
mati útról, amikor a Vasút 
út kereszteződéséhez ért, az 
„Állj! Elsőbbségadás kötele-
ző” jelzőtábla ellenére nem 
adott elsőbbséget a vasútál-
lomás felől érkező autónak, 
így összeütköztek. A vét-
len jármű vezetője és utasa 
nyolc napon belül gyógyu-
ló könnyű sérüléseket szen-
vedett. A két autóban kb. 1 
millió forint anyagi kár ke-
letkezett.

Május 29-én az egyik ál-
talános iskolában egy hato-
dikos fiú bántalmazott egy 
ötödikes fiút, valamint egy 
kislányt. Garázdaság vétség 
miatt indult ellene eljárás, 
mert sajnos már máskor is 
előfordult, hogy bántalmaz-
ta társait.

Május 30-án hajnal-
ban Egerben hosszú munka 
eredményeként sikerült raj-
taütni azon a kábítószer ke-
reskedőn, aki az utóbbi idő-
ben Kunhegyesen és kör-
nyékén látott el anyaggal 
sok-sok fiatalt. Szolnoki, és 
Heves megyei nyomozók és 
az ottani bevetési egység se-
gítségével az éjszakai akció 
eredménye: 400.000 forint-
ra becsült különféle lefoglalt 
kábítószer, a terjesztő, vala-
mint budapesti kapcsolatá-
nak elfogása, őrizetbe véte-
le. Pünkösd hétfőn a bíró-
ság megalapozottnak látta 
mindkét gyanúsított előzetes 
letartóztatását. A fogyasztók 
szabadlábon védekezhetnek.     

Június 5. péntek
Betánia – Széchenyi sgt.

Június 6. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt. - 

nyitva
Június 7. vasárnap
 Betánia – Széchenyi sgt.
június 8. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Június 9. kedd
 Berek – Kiss A. úti
Június 10. szerda
 Betánia – Széchenyi sgt.
Június 11. csütörtök
 Kígyó – Horváth F. úti
Június 12. péntek
 Berek – Kiss A. úti
Június 13. szombat
 Berek – Kiss A. úti - nyitva
Június 14. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti
június 15. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Június 16. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Június 17. szerda
 Berek – Kiss A. úti
Június 18. csütörtök
 Berek – Kiss A. úti
Június 19. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

Gyógyszertári ügyelet

Abádszalók – Karcag 1:0 
(1:0)

Abádszalók, 350 néző. Jv.: 
Szőllősi (Jandó, Balogh)

Karcag: Móga, Kohári, 
Orosz, Lévai, Varga L., Buj-
dosó, Habóczki, Békési, Nagy 
R., Balogh R. (Erdei), Kardos

Edző: Varga János
A huszonötödik percben 

Nagy R. szabadrúgása után 
nagy kavarodás támadt Kov-
rig kapuja előtt, Orosz kétszer 
is kapura lőtte a labdát, de a 
gólvonal előtt mindig kipat-
tant a védőkről. A harminc-
hatodik percben Bujdosó be-
dobását Kardos továbbcsúsz-
tatta, Nagy R. viszont a kapu 
mellé fejelt. A negyvenötödik 
percben Darvas M. laposan 
a kapu közepébe lőtt (1:0). A 

hatvanhetedik percben Jakab 
egy lepattanó labdát az üres 
kapu mellé lőtte. 

Jók: Kovrig, Szabó, Sipos, 
Kéki, Darvas M., Molnár ill. 
Varga L., Békési, Erdei T.

Kovrig Zoltán: Egy nagy-
szerűen összerakott csapat el-
len a második félidőben job-
ban koncentrálva több góllal 
is nyerhettünk volna.

Varga János: Mezőfölé-
nyünket sajnos nem tudtuk 
góllá váltani, így vége az ál-
modozásoknak.

Ifjúsági mérkőzés

Abádszalók – Karcag 0:1
Góllövő: Balla S.

B. I.
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Pünkösdi focitorna
Besenyőtelken rendeztek négyes tornát U 9-es csapatok ré-

szére. A jól sikerült rendezvényen csapatunk a második he-
lyet szerezte meg.

Eredmények: Karcag – Eger 3:1, Karcag – Füzesabony 4:1, 
Karcag – Gyöngyös 0:1.

A csapat gólszerzői: Tóth G. 2, Tóth R. 2, Karsai B. 2, An-
tal A. 1.

A torna legjobb mezőnyjátékosa Balajti János lett.
A csapat tagjai: Russzó A., Csontos Gy., Balajti J., Tóth G., 

Tóth R., Karsai B., Antal A., Molnár J., Kiss L.
A. L.

Nemzetközi Asztalitenisz Verseny
2009. június 6-7-én
Póker Trófea Kupa

Helyszín: Karcag Városi Sportcsarnok (József A. út 1.)
Program:
Június 6-án 9 órától: A versenyszámok lebonyolítása 

felnőttek és seniorok, valamint vállalkozók részére.
Június 7-én 9 órától: Újonc, serdülő, ifjúsági és családi 

csapatversenyek lebonyolítása.
A verseny megtekintése mindkét nap folyamán ingyenes!
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Meghívó

„Apád, anyád idejöjjön!”
Játékos családi délután

A Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai 
Szakszolgálat Takács P. úti tagóvodája a Karcagi 

Független Női Szövetség támogatásával 
szeretettel meghívja Önöket 
2009. június 6-án 15 órára 

a Takács P. úti tagóvodába egy vidám, mozgásos 
gyermeknapi délutánra.

Programok: mozgásos ügyességi játékok; arcfestés; 
rajzverseny; tűzoltó bemutató; büfé, tombola.


