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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Az idén is csak azt kell 
mondanom, amit korában, 
mégpedig, hogy a Karca-
gi Birkafőző Fesztivált még 
az időjárás is szereti. Az el-
múlt hétvégén (június 26-
28.) már látható volt, hogy a 
tavasszal és azóta elmaradt 
esők e néhány napban szán-
dékoznak megöntözni a föl-
det, ráadásul országos ki-
terjedéssel, felhőszakadás 
és jégeső formájában. Pénte-
ken már érkeztek a hírek és 
az előrejelzések, amik szom-
batra az Alföld nagyobb fe-
lére esőt, zivatart és miegye-
bet ígértek. Szombaton reg-
gel az internet szerint min-
den jelentős környékbeli 
települést meglátogatták a 
súlyos és tömött esőfelhők. 
A jelzés esetünkben is fel-
tételezte, és a „várható” ka-
tegóriába sorolta a zuhogó 
áldást. Ennek ellenére min-
den rendben lement, s a bo-

rongós idő még jól is esett a 
nagy meleg helyett. Eső nem 
volt.

A fesztivál hozta a szoká-
sos formáját. A szervezők a 
látványosságok legszélesebb 
skáláját biztosították. Ma-
jorság, táncház, bábkészí-
tés, zöldségszobrászat, lova-

gok küzdelme, a vendégváros 
– Szarvas – hagyományőrző-
inek színvonalas, remek mű-
sorai, mazsorettek, modern 
tánccsoportok, táncdaléneke-
sek és rockzenekarok fellépé-
sei szórakoztatták a közönsé-
get. A közönség a szervezők 
vélekedése szerint úgy húsz-
ezer fő körül mozgott, s iga-
zi fesztiváli hangulatot bizto-
sított a belváros – ezen alka-
lomra népművészek bemuta-
tóját, kirakodóvásárt, pálinka 
kóstolást, evés-ivást kínáló – 
darabján. A vasárnap reggel 
viszont már nem ment el zá-
por nélkül. Fél nyolc tájban 
alkonyati szürkeség terült 
szét, s az ezzel érkező zivatar 
megmutatta mi maradt be-
lőle péntekről és szombatról. 

Folytatás a 4. oldalon

Figyelem!
Értesítjük lapunk olvasóit és hirdetőinket, hogy a Karcagi Hír-
mondó az évtizedes gyakorlatnak megfelelően június 8 - augusz-
tus 24-ig kéthetente, július 17-én, július 31-én, augusztus 14-én je-
lenik meg. Augusztus 24-től áll vissza a megszokott heti megjele-
nés. A szerkesztőség természetesen minden héten ügyeletet tart.

Karcagi Hírmondó Szerkesztősége

XI. Karcagi Birkafőző Fesztivál

Megkezdődött a régóta várt karcag-bere-
ki kerékpárút építésének előkészítése. Amint 
tudjuk, pár évvel ezelőtt a takarmánygyárig 
sikerült megépíteni a kerékpáros-közlekedést 
segítő útvonalat, amelynek közeli folytatását 
ígérték az illetékesek. A madarasi úton járók 
láthatják, a Közútkezelő Kht. munkásai meg-
kezdték az építkezést akadályozó fák-cserjék 
kivágását, a letermelt faanyag és zöldhulladék 
eltávolítását, folyik a leendő út nyomvonalá-
nak kitűzése. A műszaki irodától azt is meg-
tudtuk, hogy a több mint 300 millió forintos 
beruházás kivitelezője az Euroaszfalt-Buda-
pest, amely egy másik, (debreceni) kivitelező-
vel konzorciumot hozott létre. A konzorcium 
a 7 kilométer hosszú és 2 méter széles út elké-
szítését 75 naptári napban vállalta. Úgyhogy 

július 2-án (csütörtökön) megtörténik az ün-
nepélyes alapkőletétel, a következő hétfőn pe-
dig indulnak a munkagépek. Felvételünk az 
építési terület átadásakor készült.

Épül a kerékpárút második üteme

A CO-OP Star Zrt. június 
végén megnyitotta legújabb 
létesítményét, a Coop Szu-
permarketet Karcagon, a Dó-
zsa György út elején, a Nagy-
kunsági Áruház szomszédsá-
gában. Az új áruház modern 
épülete és parkolója alig egy 
év alatt készült el az egyko-
ri étterem helyén. Az új bolt 
nyitása egy hosszabb integ-
rációs folyamat része, tud-
tuk meg dr. Rédei István-
tól, a CO-OP Star Zrt. ve-
zérigazgatójától. A történet-
hez az is hozzátartozik, hogy 
a CO-OP Star az idén ünnep-
li fennállásának 10. évfordu-
lóját. A jászberényi közpon-
tú céget annak idején három 
ÁFÉSZ hozta létre, s ma már 
tizenegy, korábban önállóan 
működött vállalkozás közös 
társasága a CO-OP Star Zrt. 

- Tehát folyamatosan nö-
vekedtünk, nőtt a piacunk 
és ennek az integrációs fo-
lyamatnak a részeként kezd-
tünk el dolgozni Karcagon 
is 2005-től kezdődően – ér-
tékelte az évtizedes munka 
eredményeit dr. Rédei Ist-
ván. - Az évtizednyi műkö-
dés alatt folyamatosan sike-
rült növelnünk az árbevé-
telünket, s a beruházásaink 
és az eredményeik is folya-
matosan növekedtek. Az in-
dulás évében valamivel több 
mint 4 milliárdos árbevétel-
re tettünk szert – az idei év-
ben becslések szerint –, meg 
fogjuk haladni a 20 milliárd 
forintot, ami ötszörös növe-
kedést jelent.

Új szupermarket a belvárosban

Megnyílt a CO-OP Star  
Zrt. legújabb üzlete

Folytatás a 2. oldalon

Június 25-én, rekord 
 mennyiségű, szám szerint öt-
ven napirendi pont került a 
képviselők asztalára. Ennek 
tekintélyes részét személyes 
adatok miatt zárkörű ülésen 
tárgyalták. Kiemelt anyagnak 

számított az a tájékoztató, 
amely a városi kötvény kibo-
csátás május 31-ig elért ered-
ményeit részletezte. 

Testületi ülés

Folytatás a 3. oldalon

Köszöntő
A köztisztviselői nap alkalmából Karcag Város Jegyzője és a 
Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati 
Dolgozók  Szakszervezetének helyi szervezete nevében köszön-
tünk minden kedves kollegánkat. Köszönjük a köz- és a város 
érdekében végzett mindig szolgálatkész, áldozatos munkájukat.

 Rózsa Sándor Nagyné László Erzsébet
 jegyző  MKKSZ Karcag Városi 
  Munkaszervezet titkára
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Közéleti szilánkok

Drótvágótól 
a mozdony-
leállítókig

Húsz év a történelemben a pillanat-
nak talán egy ezredrésze. Vagy még keve-
sebb, hiszen nem lehet mérni. Két évtized 
egy ember életében viszont jelentős időtar-
tam. Ha az átlagéletkort nézzük, majdnem 
az egyharmada. Nemrég két 20. évfordu-
lóról is megemlékeztünk, ill. megemlékez-
tek. (Azért használtam a többes szám 3.-at, 
mert pl. a magyar–osztrák határon a szö-
gesdrót–kerítések átvágásának és az NDK-s 
állampolgárok későbbi átengedésének év-
fordulóján csak állami, szűk körű megemlé-
kezés történt, több neves európai politikus 
részvételével. Ami a magyar lakosság nagy 
részét igazán nem érintette meg érzelmi-
leg.) Nagy Imre temetése 1989 június 16-án 
a Hősök Terén valóban fölkavarta a magyar 
választópolgárok nagy többségének érzel-
meit. Persze, akkor sem egyformán; csupán 
a diktatórikus rendszer változását eltökélten 
akaróknál volt - hogy úgy mondjam - „kö-
zös hullámhossz”. A társadalom egyedeinek 
nagy többsége fejében is kavarogtak a gon-
dolatok némi zavarodottsággal, és sokaknál 
különböző előjelű félelmekkel körítve..

Annak a bizonyos „drótvágásnak”, nyu-
gati határnyitásnak is ma már különösen 
furcsa az optikája. Nem akarom fölsorolni, 
hogy hány politikus a saját nimbuszának a 
növelésére, egyéni érdemnek tüntette föl, 
már-már heroikus hőstettként. (Holott aki 
ismeri a hazai kommunisták történetét, jól 
tudja, moszkvai vagy KGB-s direkt vagy hall-
gatólagos beleegyezés nélkül nem tettek 
soha semmit. Sokkal nagyobb emberi bá-
torság kellett pl. ahhoz, hogy debreceni ci-
vilek a soproni páneurópai piknik szervezői, 
/Filep Mária, Székelyhidi Á., Szabó Lukács 
és a többiek/ kinyissák ’89 szeptemberében 
a sorompót, és akkor kb. 300 NDK-ban élő 
német hajtott át autójával nyugatra.) Ami-
kor már Horn Gyula, akkori külügyminiszter 
kezében volt a drótvágó, a fotózáshoz újra 
kellett építeni egy kerítésdarabot.

A miniszterelnök Németh Miklós volt. 
Akit most „nagy magyarnak” nevezett Horst 
Köhler német szövetségi elnök. (Lehet, hogy 
először a „legnagyobb magyarnak” kíván-
ta aposztrofálni, de szóltak neki, hogy ez a 
jelző már foglalt. És, hogy tőlünk nyugatra 
lett öngyilkos.) Németh Miklós élet- és po-
litikai pályáját megnézhetjük a lexikonok-
ban, vagy a neten. Mindenesetre tudvale-
vő, hogy húsz évvel ezelőtt, mikor a kőszegi 
és soproni határőrsökön a kiskatonák vágták 
át a szögesdrótokat, ő Bécsben tárgyalt, sür-
getve a bős- nagymarosi építkezést…

Summa summárum: amíg a szögesdrót 
és a vasfüggöny átvágása után, pl. Honec-
ker és a „stázi” egész garnitúrája politikai 
süllyesztőbe került, addig itthon évek múl-
tán is politikai pályán, sőt hatalmon. Lehet-
e csodálkozni, hogy az átlagember (különö-
sen, ha most munkanélküli) visszasírja a tel-
jes foglalkoztatottságot? (Vagy a mostani 
szegény értelmiségi, az Olcsó Könyvtár so-
rozatot?)

Bizony egyenes vonalú a következmé-
nyek láncolata a drótvágástól a 80 mozdony 
leállításáig, a 220 mozdonyvezető elbocsá-
tásáig… Ugyanis a MÁV sínen van, de úgy, 
mint egy drótokkal  sínre kötözött ember…

- ács -

HÍREK
A könyvtár nyári nyitva 

tartása

Kedves Olvasóink! Tisz-
telt Lakosság!

Értesítjük Önöket, hogy a 
Városi Csokonai Könyvtár 
2009. július 20-tól augusz-
tus 31-ig zárva tart, ezt figye-
lembe véve kölcsönözzék ki 
szórakoztató olvasmányaikat, 
útikönyveiket!

Nyitás: 2009. augusztus 3-
án (hétfőn) 10 órakor!

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

Nagy Mihályné
könyvtárigazgató

Meghívó
A Berekfürdői Kulturális 

Idegenforgalmi Központ és 
Könyvtár és a karcagi Szik-
folt Foltvarró Klub szeretet-
tel meghívja Önt, kedves csa-
ládját és barátait 2009. július 
6-án (hétfőn) 15:30 órára, a 
Szikfolt Foltvarró Klub „Szí-
nekből varrt álmok” című ki-
állításának megnyitójára.
Megtekinthető: 2009. július 
17-ig hétköznap 8-16 óráig, 
hétvégén 8 – 14 óráig.
Helyszín: Berekfürdő, Fürdő 
u. 2. Sebők Margit Galéria.

Ez egy kicsit megfogyasztot-
ta a közönséget, de a diákok 
főzőversenye és a népi ételek 
„küzdelme” is jó hangulatban 
telt. A birkafőző versenyre 
130-an neveztek és 185 lábos-
ban főtt a birkahús. A szak-
mai zsűri értékelése: arany fo-
kozatú ételt készített: Mátyus 
Lajos (Karcag, aki a vándor-
kupát is kapta), Törzsök La-
jos (Karcag), ifj. Labonc Já-
nos (Karcag), Naggyörgy Je-
nő (Karcag), Fazekas István 
(Karcag), Simon Ferenc (Túr-
keve). Diák birkafőző ifjúsági 
kategória: 1. helyezett Birkat-
anya csapata (Karcag). Gyer-
mek kategória: 1. helyezett 
Szimpatikosok csapata (Kar-
cag), 3. Bográcsos bárányok 
csapata (Karcag). A társadal-
mi zsűri értékelése szerint el-
ső helyezést értek el: Balogh 
István, ifj. Hubai Imre, Csí-
kos Imréné, Csordás László, 
a Karcagi Lovas Egyesület és 
Kerekes Lajos. A kazak bírá-
lók szerint a kazak pörkölt-
re leginkább hasonlító birka-
húst id. Hubai Imre főzte. Őt 
különdíjjal, díszövvel és tőr-
rel tüntette ki Karibzsanov 
Rimtaj, a Kazak Köztársaság 

Nagykövetsége tanácsosa. A 
legidősebb versenyző Székely 
Imre és a legifjabb birkafő-
ző Kerekes Imre szintén elis-
merést kapott. A társadalmi 

zsűri a népi viseletbe öltözött 
versenyző részére is osztott 
díjat. Ezt az idén Kun László 
nyerte el.      

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

XI. Karcagi Birkafőző Fesztivál

- Az ön által említett integ-
ráció része az a nagyszabá-
sú átalakítás, ami Karcagon 
is tapasztalható a régi ÁFÉSZ 
üzleteknél?

- Így van. A korábban önál-
ló karcagi ÁFÉSZ is csatlako-
zott a részvénytársasághoz. 
Közösen, azaz a társaságon 
keresztül működtetjük az üz-
leteket és hajtjuk végre a fej-
lesztéseket. Mindenképpen 
meg kell említenem, nem-
csak Karcagon, hanem Kisúj-
szálláson és Túrkevén is van-
nak üzleteink és mi fejeztük 
be 2005/2006-ban a kunma-
darasi üzlet építését, s most 
Karcagon nyitottuk meg az új 
szupermarketünket, ami jú-
nius végétől működik.

- Az új épületbe lépve bár-
ki láthatja, hogy az árak és a 
választék mellett a vásárlás 
komfortjára is figyelmet fordí-
tottak.

- A mi üzletfilozófiánkban 
három lényeges elem van. Az 
egyik: mi úgy próbáljuk meg 
az emberek, a család napi 
szükségletét kielégíteni, hogy 
a legjobb ár-érték-idő arányt 
biztosítjuk részükre. Vagy-
is: ne kelljen messzire utaz-
niuk, viszonylag nagy válasz-
tékkal álljunk a rendelkezé-
sükre, amihez elfogadható ár 

kapcsolódik. Mindezekhez 
tartozik még az az elhatáro-
zás, hogy csak közepes vagy 
annál jobb minőségű termé-
keket forgalmazzunk. Nem 
vagyunk hajlandóak a pia-
cunkra bizonytalan erede-
tű, silány minőségű terméke-
ket beengedni. Mi azt mond-
juk, nézzük meg a minőséget, 
és inkább legyünk egy pici-
vel drágábbak, de megbízha-
tó terméket adjunk a fogyasz-
tó részére. Nagyon fontos-
nak tartjuk az üzleteinkben a 
„személyes eladást”, vagyis az 
eladó-vásárló kapcsolat kiala-
kítását, ami egy-egy termék 
megismertetését, a pontos tá-
jékoztatást is lehetővé teszi.

- Korábban olvastam va-
lahol egy nyilatkozatot, hogy 
szemben a bezúduló külföldi 
konkurenciával, önök a ma-
gyar termékeket részesítik 
előnyben.

- A kormány nemrégiben 
hirdette meg, hogy 80 %-ban 
hazai termékeket a polcok-
ra. Nos, mi már évekkel ez-
előtt ezt hirdettük. Három 
éve a Coop Rally elnevezé-
sű programunk kifejezetten 
azért szerveződött, hogy a 
magyar gyártású termékeket 
népszerűsítse. Természetesen 
van egyfajta felelősségünk 
is ahhoz, hogy az itthon ter-
melt termékek forgalmazásá-

val az azokat előállító embe-
rek munkához jutnak és hát 
nyilván egyúttal fogyasztó-
képes réteget is biztosítsanak 
számunkra. Tehát azt hiszem 
egymással szemben meg-
van a felelősségünk, hogy így 
együtt dolgozzunk ebben az 
országban.

Az új áruház hivatalos 
megnyitására 2009. július 1-
jén a város és a Co-op Star 
Zrt. vezetői, valamint nagy 
számú meghívott vendég je-
lenlétében került sor. Az üz-
let azonban igazából már 
pár nappal korábban meg-
nyílt, s amint láttam, a vásár-
lók hamar fel is fedezték, hi-
szen rendkívül vonzó nyitá-
si akciók várták őket. Július 
10-én pedig másodszor kerül 
megrendezésre a Nyári Co-
op Star Fesztivál, ezúttal ter-
mészetesen az új Coop Szu-
permarket szomszédságában, 
a Dózsa György úton. A he-
lyi fellépők műsora után bű-
vész produkció, Ladánybene 
27 élőkoncert, tűzijáték szó-
rakoztatja a nagyérdeműt, és 
egész napos kirakodó vásár-
ral, akciókkal, kóstolókkal, 
és sok-sok nyereménnyel ked-
veskedik a vásárlóknak a Co-
op Star Zrt. valamennyi dol-
gozója. 

(X)

Megnyílt a CO-OP Star  Zrt. legújabb üzlete
Folytatás az 1. oldalról „Angyali show”

(Nagy Pistike gyógyításáért)

Köszönet Csongrádi Ka-
tának, és a társulata minden 
tagjának, kik 2009. június 20-
án a jótékony előadáson em-
berségből is kitűnőre vizs-
gáztak. Külön köszönet még 
minden segítő embernek, kik 
ezt a nemes célt támogatni – 
maguknak éreztek. 

Rákbetegek Országos Szö-
vetsége, Karcagi „Együtt-
Egymásért” Szervezete, 
„Mindig van remény” Daga-
natos betegekért Alapítvány 
nevében: Kovács Tiborné

Felhívás
Fe l h í v j u k  a z o n  s z e m é l y ( e k ) 
figyelmét, aki(k) az Arany János 
Általános Iskolából betöréses 
lopás útján eltulajdonított – nagy 
értéket képviselő – számítógépet 
bir tokolják, hogy a lopásnál 

sokkal súlyosabb büntetőjogi 

következményt von maga után 
az azon tárolt adatok jogtalan 
birtoklása, ezért a gépet, vagy 
annak adathordozóját saját, jól 

megfontolt érdekükben mielőbb 

juttassák vissza az iskola vagy az 
önkormányzat részére!

Karcag Város Önkormányzata
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Par la men ti Nap ló

Korábban jobbról ült mel-
lettem egy parlamenti alel-
nök asszony – amíg frakciója 
szétesése miatt hivatalát nem 
vesztette, és a függetlenek kö-
zé távozott -, mostantól bal-
ról lesz egy mellettem. Nagy-
jából ebbe a személyes keret-
be tudom tenni a Dávid Ibo-
lyától Pelczné Gáll Ildikóig 
terjedő legutóbbi országhá-
zi személyi döntést. Hétfő es-
te hivatalosan is befejeződött 
a parlament tavaszi üléssza-
ka, meglepetés nem történt, 
a hónapok óta zajló vitákat a 
szavazás zárta le. Igyekszem 
most rövid összefoglalót adni 
a legfontosabb változásokról.

A Karcagi Hírmondó pos-
taládába kerülésekor már 
megszűnt a lakástámogatás 
rendszere, köztük a szocpol 
támogatás. Hogy mi lesz he-
lyette, azt ma még nem tudni, 
ígéretek szerint októbertől új, 
célzott kamattámogatás kap-
nak a 35 év alattiak első lakás 
építéséhez, vásárlásához, vagy 
korszerűsítéséhez. Ugyancsak 
hatályos már az új, megemelt 
áfa – 20-ról 25 százalékra nő 
az adókulcs -, ezzel együtt 
emelkedett a jövedéki adó is. 

E két adóemelés miatt szinte 
minden drágul a boltokban. 
Benzin és gázolaj 15 forinttal 
lett drágább, egy doboz ciga-
retta 40 forinttal.

A hétfőn megszavazott tör-
vényeknek köszönhetően 
megszűnnek az eddigi csa-
ládtámogatások is. 2010 janu-
ár elsejétől nem emelik a csa-
ládi pótlék összegét, az idei 
várható 10 százalékos inflá-
ció ellenére. A családi pótlék 
folyósítása az eddigi maxi-
mum 23-ról 20 életévre csök-
ken. A személyi jövedelem-
adónál januártól ötmillió fo-
rint éves jövedelemig 17%-
os kulccsal, afelett 32%-os 
 kulccsal adózunk, az előnyök 
viszont várhatóan elvesznek, 
mivel a szuperbruttósításnak 
nevezett összevonás elkop-
tatja a sávhatár adta előnyt. 
Révbe ért a kormány ingat-
lanadója is. Az új adót önbe-
vallás alapján szedi majd be 
az APEH, kulcsa 30 millió 
forintig 0,25 százalék, 30-50 
millió között 0,35 százalék, 
50 millió felett pedig 0,5 szá-
zalék. Ha a második lakás ér-
téke eléri a 15 milliót, beval-
lást kell készíteni.

A hétfői ülés mégis inkább 
Draskovics miniszter szabad-
ságra meneküléséről marad 
emlékezetes. Közismert, hogy 
az igazságügyi és rendésze-
ti miniszter szerepet vállalt 
abban az akcióban, amely-
ben a Hír TV két fiatal mun-
katársának kocsijába akartak 
40 gramm kábítószert (koka-
int) eldugni. Draskovics egy 
négyszemközti beszélgetésen 
tájékoztatta a Nemzeti Nyo-
mozó Iroda tábornokát, ahe-
lyett hogy az országos rend-
őrkapitányhoz fordult vol-
na vagy feljelentést tett volna. 
Az interpellációra adott vá-
laszban továbbra sem tudtuk 
meg, hogy az informátor – 
akiről kiderült, hogy színes-
fémszámlák hamisítása miatt 
hosszabb időt töltött börtön-
ben, és drogkereskedő -, va-
jon megkapta-e az informá-
cióért kért másfél millió fo-
rintot.

Valószínűleg azt sem tud-
juk meg, hogy ez a kifize-
tés még a régi 20 százalékos, 
vagy már az új 25 százalékos 
áfá-val ment…

Varga Mihály

Júniusi zárás a parlamentben

Felhívás
Tisztelt egykori és mai 

malmi dolgozók!
A karcagi malmok volt 

munkatársai részére 2009. 
július 4-én 14 órai kezdet-
tel találkozót szervezünk a 
Szélmalmi Fogadóház ud-
varára.

Minden egykori munka-
társat szeretettel várunk.

Érdeklődni Márkus Já-
nosnál az 59/314-703-as 
telefonon lehet.

Szervezők

Június 24-én délután Pánti Ildikó képviselő vezetésével tet-
tek rövid városkörnyéki kirándulást az Idősek Klubja tagjai. 
A kellemes időben megejtett kiruccanás első megállója a Ku-
tató Intézet volt. A nagy múltú tudományos intézményt és ar-
borétumát dr. Zsigray György igazgató helyettes mutatta be. 
A második állomás a Kis-Hegyesboron lévő Kun Emlékhely 
volt, ahol Elek György a Kunok Éve és a Kunok I. Világtalál-
kozója kapcsán a nép történetéről és emlékeiről szólt.

Állás hirdetés
A Szent Pál Katolikus 

Általános Iskola pályáza-
tot hirdet 
kémia-matematika szakos 

tanári állás betöltésére.
Beadási határidő: 2009. 
augusztus 10. 
Elbírálás: 2009. augusz-
tus 17. 
Állás elfoglalásának ideje: 
2009. augusztus 24.

Elérhetőségek: 5300 
Karcag, Zádor u. 3., 
59/503-085, zadoraltisk@
zadoraltisk.hu

A Karcagi Nagykun Városvédő Egye-
sület pályázatot hirdet magán lakóépü-
letek hagyományőrző utcafronti kapu 
építésének támogatására.
I. A pályázat célja: hagyományőrzés, a 

hajdani kun kapuk mintájára elkészí-
tendő kapuk költségeihez támogatás 
nyújtása.

II. A pályázók köre:
         Pályázhatnak a Karcag város köz-

igazgatási területén lévő magánépü-
letek tulajdonosai   abban az eset-
ben, ha vállalják a pályázati kiírásban 
foglalt feltételek teljesítését.

III. Pályázati feltételek:
1. A kapu és a kerítés hagyományos fa 

szerkezetből épülhet meg, fémből 
csak a sarokvas, a kapupánt és a ha-
gyományos zárszerkezet készülhet.

2. Beton és egyéb vasszerkezet nem lát-
ható módon készülhet.

3. A oszlopok akácfából készüljenek, 
méretük legalább 15x20 cm kereszt-
metszetű legyen.

4. A szerkezet összeállítása facsapolás-
sal, szegezéssel, csavarozással tör-
ténhet.

5. Az oszlopok és a kapuk főbb szer-
kezeti részeinek díszítése (faragása) 
az eredeti kun kapuk hagyományos 
mintáját tartalmazza.

Mintaként szolgálhatnak: a Karcag, Er-
kel F. u 1. Karcag, Jókai u. 16., a Kar-

cag, Dózsa Gy u. 62. sz. alatti kapuk 
és kerítések.(A kapukról készült fo-
tók a Polgármesteri Hivatal Építési és 
Műszaki Irodájában megtekinthetők.)

6. Az elkészült kapu és kerítés színezése 
egyöntetű legyen, hagyományos fá-
radt olajszínű vagy natúrfa színű. 

IV. A pályázatokat a Nagykun Városvédő 
Egyesület szakértői csoportja bírálja 
el.

V. A pályázható elnyerhető maximális 
összeg: 100 ezer forint.

VI. Az elnyert összeget, a kapu kivitele-
zését követően, a szakértői bizottság 
véleménye alapján folyósítja az egye-
sület a nyertes pályázóknak. A ka-
pu kivitelezésének határideje: 2009. 
szeptember 30.

VII. A Pályázat beadása:
 A pályázatot 2009. október 31- ig kell 

beadni, a Karcagi Nagykun Városvé-
dő
Egyesület címére: 5300 Karcag Kos-

suth tér 1. 
A pályázókat a döntésről a beadási 

határidő után számított 1 hónapon be-
lül írásban értesítést kapnak. 

A pályázók szakmai tanácsot a Györf-
fy István Nagykun Múzeumtól kérhet-
nek.

Karcagi Nagykun Városvédő 
Egyesület

„PROGRAM A HAGYOMÁNYOS KARCAGI KAPUK 
FENNMARADÁSÁÉRT”

Pályázati felhívás

Városunk 2007-ben bocsá-
tott ki 4.134.705 ezer forint 
értékben, svájci frank alapú 
kötvényt. Igen csak terjedel-
mes lenne részletezve közölni 
a kötvényforrásból származó 
bevételek alakulását, azon-
ban a tájékoztatóból kiderül, 
hogy önkormányzatunk gaz-
dálkodása korántsem pazar-
ló – az évből már eltelt öt és 
fél hónap, ennek ellenére az 
idén ütemezett felhasználás-
ból mindössze annak 9,47%-
a került lehívásra.

Ezen az ülésen került napi-
rendre a 2009. évi költségve-
tés eddigi végrehajtásáról szó-
ló előterjesztés is és jó hírnek 
számít, hogy a városi költ-
ségvetés továbbra is egyen-
súlyban van. Kurucz István, 
a pénzügyi bizottság elnö-
ke hozzátette, hogy ezentúl is 
szigorú takarékosság mellett 
kell gazdálkodni intézményi 
szinten, utalva az egyébként 
is évek óta nehéz gazdasági 
helyzetre. 

Karcag, és Kunszentmiklós 

hamarosan testvérvárosi kap-
csolatba lép, hiszen közös test-
vérvárosunk, Székelykeresztúr 
révén hosszú évek óta jó kap-
csolat alakult ki településeink 
között. Egy-egy ilyen megál-
lapodás önkormányzati-, in-
tézményi-, gazdasági-, és tár-
sadalmi kapcsolatok alapján 
működik. Ilyen formán váro-
sunk is sok tekintetben széle-
sítheti kapcsolatait. A képvi-
selők egyöntetűen elfogadták 
az erről szóló előterjesztést, 
így előre láthatóan a Kunok I. 
Világtalálkozójának záró ren-
dezvényén, szeptember 27-én 
kerülhet sor a testvérvárosi 
szerződés aláírására.

Új igazgatója van az Er-
kel Ferenc Művészetoktatá-
si Intézménynek, mivel Sipos 
Antal igazgató úr három év-
tizednyi munka után nyug-
díjba vonult. A következő öt 
évben Plósz Csilla fogja irá-
nyítani az iskolát, akit fia-
tal, és tehetséges emberként 
mind kollégái, mind a képvi-
selő testület százszázalékosan 
támogatnak.

Cselényi Csaba  

Folytatás az 1. oldalról

Testületi ülés

Kirándult az Idősek Klubja

Meghívó
A 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője városismereti 

nyári kirándulásra hívja és várja a választókerület lakóit: nagyszülő 
– szülő – unoka korosztályig.
Időpontja: 2009. július 29. (szerda)
Indulás: 14 órakor a Kisegítő Iskola parkolójából autóbusszal (eső 

esetén későbbre halasztva).
Útvonal: - Hulladéklerakó megtekintése
 Vendéglátó: Balajti József ügyvezető igazgató.
 - Sistak: szabadidő park meglátogatása.
 Vendégfogadó: Gyurcsek János, a körzet önkormányzati képviselője
 - Apavára: az erdő, a határrész, a fácán telep megtekintése
 Vendéglátó: Donkó Ferenc, a NEFAG Zrt. kerületvezető erdésze

A kirándulásra jelentkezni lehet: 2009. július 13-án (hétfőn) 10-
12 óra között a Kisegítő Iskolában, telefonon:  (Részvétel a jelentke-
zés sorrendjében)

Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár:
Pánti Ildikó

a körzet önkormányzati képviselője
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Dr. Fazekas Sándor ország-
gyűlési képviselő – Karcag 
polgármestere – 2009. júni-
us 22-én azonnali kérdést in-
tézett a Közlekedési, Hírköz-
lési és Energiaügyi Miniszté-
rium szakállamtitkárához az 
országgyűlésben a 4-es főút 
Kisújszállást elkerülő szaka-
szának ügyében.

„Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Ház! Tisztelt Államtitkár Úr!

Több forrásból is értesül-
tünk arról, hogy komoly kor-
mányzati szándék van a 4-es 
főút Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei szakaszának fejleszté-
sére.

Az elmúlt évben dr. Vadai 
Ágnes országgyűlési képvi-
selő a Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei Új Néplap hasábja-
in tájékoztatta a lakosokat ar-
ról, hogy kiemelt beruházás-
sá lépett elő a főútvonal Kisúj-
szállást elkerülő szakaszának 
megépítése.

A 4-es főút Magyarország 
egyik legveszélyesebb, legfor-
galmasabb vidéki közlekedési 
ütőere. Az elmúlt két évtized-
ben szinte valamennyi kor-
mány idején komoly előrelé-
pések történtek a közlekedési 
feltételek javítása érdekében. 
A rendszerváltást követően el-
készült a szolnoki Szent Ist-
ván híd, illetve a Szolnok-Sza-
jol közötti négysávúsítás, a 
polgári kormány idején pedig 
megkezdődött a törökszent-
miklósi elkerülő szakasz meg-

építése. Az elmúlt néhány év-
ben sokat haladt a Török-
szentmiklós-Fegyvernek kö-
zötti négysávúsítás is.

A sors iróniája, hogy miköz-
ben állítólag kiemelt beruhá-
zássá lépett elő a 4-es út Kar-
caghoz közelítő szakaszának 
fejlesztése, a bejelentéssel egy 
időben a munkálatok meg-
szűntek, a gépek levonultak, 
és már két év óta semmi moz-
gást sem láthatunk. Legutóbb 
médiahírekből értesülhettünk 
arról, hogy a kisújszállási el-
kerülő komoly támogatásban 
részesült. A Nagykunság la-
kói, az érintett karcagi polgá-
rok is türelmetlenül várják, 
mikor lesz már a sajtóhírekből 
út, mikor tudnak kevésbé ve-
szélyes viszonyok között köz-
lekedni.

Kérdezem tehát az államtit-
kár úrtól: mikor láthatjuk új-
ra, hogy folytatódik a 4-es út 
megkezdett korszerűsítése, az 
elkerülő szakaszok kiépítése? 
(Taps a Fidesz és a KDNP so-
raiban.)”

A kérdésre DR. OLÁH LA-
JOS közlekedési, hírközlési 
és energiaügyi minisztériu-
mi államtitkár válaszolt.

„Köszönöm a szót. Elnök 
Úr! Tisztelt Képviselő Úr! 
Tisztelt Ház! Egyetértek, kép-
viselő úr, azzal, hogy a 4-es 
számú főút fejlesztése egy ki-
emelten fontos feladat, annak 
ellenére és a továbbiakban is 
az, hogy az elmúlt években 

számos beruházást hajtottunk 
már végre, így megerősítésre 
került például a főút Püspök-
ladány-Hajdúszoboszló, vala-
mint Hajdúhadház-Téglás kö-
zötti szakasza, és több jelenleg 
is folyamatban van, elég csak 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyei burkolatmegerősítésre és 
a Debrecent északra elkerülő 
új főútszakasz építésére utal-
nom.

A tehergépjármű-forgalom 
utóbbi években tapasztalha-
tó növekedése a 4-es számú 
főúton különösen nagy volt, 
ami a települési átkelési sza-
kaszokon valóban problémát 
okoz. Sajnos még jelenleg is 
vannak ilyenek, főleg Pest és 
Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyében.

Ami azonban a kisújszállá-
si elkerülő utat érinti, kedvező 
hírekkel szolgálhatok önnek. 
A Fegyvernektől Püspökladá-
nyig terjedő tervezési szaka-
szon belül ez a leginkább elő-
készített beruházás, a közbe-
szerzési eljárás itt már folya-
matban van. Az építkezés a 
sikeres pályáztatást követően 
akár már júliusban megkez-
dődhet, és az új útszakasz jö-
vő év augusztusára átadható 
lesz. A Fegyvernek-Püspök-
ladány közötti többi szakasz 
tanulmányterve is elkészült 
már, és az előzetes környezet-
védelmi határozat megszerzé-
sére várhatóan augusztusban 
kerülhet sor.

Köszönöm megtisztelő fi-
gyelmüket.”

Azonnali kérdés a Parlamentben

Mikor folytatódik a 4-es út korszerűsítése?

Érettségizett tanulók figyelem!
A Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, 

Gimnázium és Kollégium a 2009/2010-es tanévben Műsza-
ki informatikai mérnök-asszisztens (OKJ száma 55 810 01 
0010 50 10) 2 éves felsőfokú szakképzést indít.

Jelentkezési határidő: augusztus 17.
Jelentkezési korhatár: 21 év.
A szak indításával az a célunk, hogy kielégítsük a műszaki 

informatikai mérnök-asszisztensek iránti regionális igényt. A 
szakképzést a DE Informatikai Kar oktatóival közösen kíván-
juk megoldani.
A szakképesítéssel ellátható tevékenységek megnevezése és FEOR száma:
Számítógép hálózat üzemeltető  (FEOR: 3131)
Adatbázis felelős  (FEOR: 3133)
Számítástechnikai szoftverüzemeltető  (FEOR: 3139)
Műszaki programozó  (FEOR: 3141)
Diszpécser  (FEOR: 3142)
Képesítés nélküli pedagógus  (FEOR: 3411)
Hang-, képfelvétel-, számítástechnikai 

információhordozó sokszorosítója (FEOR: 7355)
Tanulmányaidat a Debreceni Egyetem Informatikai Ka-

rán folytathatod, a megszerzett kreditjeidet beszámítják.
A családi pótlékot továbbra is igénybe veheted.
A tanulmányi rend a főiskoláéval egyezik meg (14 hét szor-

galmi időszak, 6 hét vizsgaidőszak), így szabadidődet saját 
magad tervezheted.

Elérhetőségek:
Cím: 5300 Karcag, Szentannai Sámuel utca 18.
Telefon: 06 59 312-744
E-mail: sztannai@externet.hu Fax: 06 59 312- 451

Mint arról már az előző 
években is hírt adtunk, a kar-
cagi Gábor Áron Gimnázium 
tanulói nagyszerűen teljesíte-
nek a Nemzeti Tankönyvki-
adó által meghirdetett ’Virtual 
Adventures’ elnevezésű online 
angol vetélkedőn, amelynek 
létrehozója és készítője a ki-
váló szakember és tankönyv-
szerző, Varga János.

A második félévben zajló, 
havonta új kihívásokat rejtő 
változatos és érdekes feladat-
sorban különböző témák je-
lennek meg, amelyek idén cél-
zottan segítettek a vizsgákra 
készülő diákoknak, A kultu-
rális értékű angol nyelvű szö-
vegek megértése, az adott kér-
désekre való válaszok meg-
találása és hibátlan leírása 
sokféle készséget fejleszt, mi-
közben szinte észrevétlenül 
és játszva bővül a versenyzők 
nyelvtudása, kulturális isme-
rete. Az idén a feladványok ki-
terjedtek a hobbik, sport, ét-
kezés, oktatás, tudomány és a 
természet területére.

Az egyre több 7.-től 12. osz-
tályos tanulót megmozgató 
országos, sőt erdélyi részvétel-
lel bővült programom 2009-
ben több mint kétezer ver-
senyző (2140 fő jelentkezett). 
Négy forduló után a legjobb 
húsz között tizenegyen a kar-
cagi GÁG diákjai voltak, akik 
közül a legjobbakat, hat főt 
hívtak be a budapesti helyszí-
ni döntőbe. Mint a Nemzeti 
Tankönyvkiadó honlapján ol-
vasható: „A legtöbben – im-
már szokás szerint – Karcag-
ról érkeztek.”

A három fődíj egyike még 
minden évben Karcagra ke-
rült. Ebben a tanévben a má-
sodik díjat, egy laptopot, Czó-
koly Alexandra 12. nyel-
vi osztályos tanuló nyerte el. 
A további helyezett is érté-
kes jutalmakat, ingyen nyelv-
vizsga lehetőséget, szoftvere-
ket, szótárgépet, nyelvköny-
veket nyert. A legtöbb pontot 
elérők között egyébként min-
den hónapban könyvjutalmat 
sorsoltak ki. A tizennégyes 
döntőbe jutottak szép helye-
zéseket értek el: Czókoly Ale-
xandra, Ládi Zsuzsa, Földvá-
ri Anna Csenge, Mátyus Ditta 

12., Körmendi Krisztián 10. és 
Domján Sándor 11. o. diákok.

A kimagasló eredmények-
hez jó nyelvtudás, sok szorga-
lom, ügyesség és tanári segít-
ség is szükséges, de a befekte-
tett energia közvetlenül és a 
jövőre nézve is megtérül. A si-
kerhez a gimnázium Internetes 
belépést is biztosító számítógé-
pes nyelvi laborja, Varga János: 
Virtual Visits 1-2. tankönyvei, 
valamint a két év óta választ-
ható angol célnyelvi civilizáció 
tantárgy is hozzájárult.

A legjobb versenyzőink kö-
zül álljon itt két vélemény: 
„A Virtual Adventures onli-
ne versenysorozatban minden 
évben négy hónapon keresztül 
van lehetőségünk jobbnál jobb 
és színesebb feladatok megol-
dására, míg végül elérünk a 
döntő időpontjáig, ahonnan 
már csak a legjobb eredmé-
nyeket elért diákok folytathat-
ják tovább a játékos küzdel-
met. A feladatsorok nem csak 
az alapműveltség témakörei-
ből válogatnak. Széles körben 
szerezhetünk információt az 
építészet, állat- és növényvi-
lág, sport és kultúra terén is. 
A versenyfeladatok megoldása 
közben érdekes tényeket, ada-
tokat tudhatunk meg, amelye-
ket a későbbiekbe hasznosít-
hatunk.” Mátyus Ditta.

„A Virtual Adventures egy 
mindenki számára hasznos 
verseny, mellyel a tanulók gaz-
dagíthatják eddigi ismereteiket 
a brit illetve az amerikai kultú-
rával kapcsolatban. A verseny-
ben eltöltött 4 év alatt rengeteg 
tapasztalatot szereztem az in-
terneten való tájékozódásban. 
A lelkes versenyzők szókincse 
rengeteget gyarapodhat, ezál-
tal több idegen nyelvű könyvet 
olvashat, újságot ismer meg, 
rendszeres olvasójává válhat. 
Nekem főleg ezen okok miatt 
tetszett meg a verseny, jó mó-
kának és kihívásnak találtam” 
Czókoly Alexandra.

Angoltudást gazdagító nyá-
ri kikapcsolódásnak ajánljuk 
a Virtual Adventures újabb és 
korábbi feladatsorait, amelyek 
elérhetők a www.bni.hu/vir-
tual4/index2 címről.

Dr. Varga Gyöngyi
angoltanár

„Bárányhívogató”
Beszélgetés juhokról, juhászokról.

Kézműves foglalkozás: nemezkészítés
Vezeti: Nagy Emese

Helyszín: Karcagi Ifjúsági Ház – udvar
Időpont: 2009. július 14. (kedd) 14.00 óra

A részvétel ingyenes!
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Virtuális kalandozások 
negyedszer

A kunmadarasi gyorsulási 
verseny vezetéstechnikai 

tréningje
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Balesetmeg-

előzési Bizottság a kunmadarasi gyorsulási ver-
seny részeként 2009. július 4-én motorkerékpá-
ros vezetéstechnikai tréninget szervez. A tréning 
során nagy gyakorlattal rendelkező motorosrend-
őrök segítségével lehet elsajátítani a motorkerék-
páros közlekedés során adódó veszélyhelyzetek 
elkerüléséhez szükséges gyakorlati ismereteket. 

A tréningre a helyszínen 10:00 – 12:00 óra kö-
zött lehet regisztrálni. Részvétel a jelentkezés sor-
rendjében. A tréning ezen kivételes alkalommal 
díjmentes.

A délután folyamán egy versenyt is szerve-
zünk, mely során az ügyességi pályát legjobban 
teljesítők részére értékes motoros biztonsági fel-
szereléseket ajándékozunk. 

Természetesen nem csak a motorozni vágyó-
kat, hanem családtagjaikat is várjuk, hiszen a ren-
dezvény ideje alatt balesetmegelőzési céllal fény-
képkiállítást és DVD spot filmeket tekinthetnek 
meg. Kipróbálhatják milyen szintű az elméleti 
KRESZ tudásuk, valamint több 10 évre visszame-
nőleg rendőr motorkerékpárokat is láthatnak. Le-
hetőség lesz számítógépes motor szimulátor ki-
próbálására is. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tréningen részt-
vevők számára a védőfelszerelések használata 
(bukósisak, zárt kesztyű és cipő, valamint moto-
ros ruházat) kötelező! 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Kunhalom Polgári Kör

2009. június 8-án hétfőn 
volt a kör nyári szünet előt-
ti utolsó találkozása a Váro-
si Csokonai Könyvtárban. 
Körmendi Lajos művészeté-
nek méltatása, megjeleníté-
se jegyében töltöttünk együtt 
egy órát.

Rideg István Körmendi La-
jos világa című készülő mo-
nográfiájából olvasott fel egy 
részletet, amely a „Szegedtől 
Szegedig” angológiában lá-
tott napvilágot. A „Körmendi 
Lajos hommage-verse Szűcs 
Sándorhoz” az Időért viasko-
dót elemzi. A „három föld” 
híres néprajztudósáról so-
kan csak a tisztelet és a hódo-
lat hangján tudnak beszélni. 
Körmendi hitvalló művében 
is a tiszta őszinteségű alko-
tói tudatosság hangján szólal 
meg az elmúlás felé közeledő 
tisztes nagyság iránti csodá-
lat és a lelkes követés vágya.

A Körmendi-emlékműsor-
ra a koronát a Gábor Áron 
Gimnázium diákjai tették fel 

Selmeczi Edit tanárnő veze-
tésével. Vadai Viktória A kö-
tél és Az Ég Oltárán, Dom-
ján Sándor a Bombatér, Henk 
Edit A puszta zenéje című al-
kotásokat mutatták be. Ke-
le János részleteket mondott 
a Boldog emberekből. Selme-
czi Edit tanárnő az 1980-as 
évek egyik legértékesebb ver-
sét, a Köruti békét, illetve a 
Régi kútba nézek elégiát ol-
vasta fel. A gimnázium csa-
pata – ahogy mondani szokás 
– most is „kitett magáért”. 
Tudásuk, hangszerelésük im-
ponáló volt.

Az összejövetelt Csontos 
Gabriella Jókai Annával 2008 
novemberében készített in-
terjúja tette teljessé, a Mediá-
tor TV segítségével.

A kör vezetője, dr. Var-
ga Gyöngyi a nyári szünet-
re kellemes pihenést kíván a 
kör minden tagjának, vendé-
gének és az érdeklődő városi 
közönségnek.

R. I.

„FŐTÉRI 
RANDEVÚ”

szabadtéri 
rendezvénysorozat

2009. július 4. – augusztus 8-ig 
szombatonként 19:00 órától a sé-
táló utcán felállított filagóriánál.

FELLÉPŐK: Rézfúvós együt-
tes; Karcagi Trió együttes; Karca-
gi Mazsorett csoport, Dalma Dan-
ce Club; Sinful Passions együt-
tes; Ferenczi Béla, Tőkés József, 
Péntek József; DMIK Népdalkö-
re; Pántlika, Kopogók, Nagy To-
porgók néptánccsoportok; Pipás 
Zenekar; Karcag Város Vegyes-
kara, Erkel Ferenc AMI magáné-
nek tanszaka; Kontrollzé együt-
tes; Matchbox együttes

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT 
SZERETETTEL VÁRUNK!

 Karcag Város Önkormányzat 
Déryné Művelődési és Ifjúsági 

Központ

Két héttel ezelőtt immár 
második alkalommal rendez-
ték meg Nyíregyházán a ma-
gyarországi nemzetiségek or-
szágos találkozóját és verse-
nyét, melyet kisebbségi ön-
kormányzatok számára írtak 
ki. Az országos rendezvény-
nek a nyíregyházi Városi Sta-
dion adott otthont, a szombati 
hangulatot pedig a borús idő 
és a hirtelen kialakult néhány 
rövid zápor sem tudta elron-
tani. A hazánkban hivatalo-
san bejegyzett tizenháromból, 
kilenc országos kisebbségi ön-
kormányzat versengett gaszt-
ronómiában, hagyományőr-
zésben és sportban, utóbbiban 
kispályás focit és tekeversenyt 
rendeztek.

A magyarországi Bolgár Or-
szágos Önkormányzat ebben 
az évben a gimnázium Bilja-
na tánccsoportját kérte fel ar-
ra, hogy a nemzetiségi talál-
kozó és verseny napján Karcag 
város tánccsoportja képviselje 
a magyarországi bolgárságot a 
kulturális szekcióban, és verse-
nyezzen más nemzetiségek elő-
adóival. Így június 6-án, szom-
baton, negyven fő utazott Kar-
cagról Nyíregyházára, köztük 
a táncosok, a szülők, kisebb és 
nagyobb testvérek, tanárok, di-
ákok, barátok és ismerősök, a 
helyszínen pedig a karcagi cso-
port is bográcsozott, pihent, 
ismerkedett a magyarországi 
nemzetiségek kultúrájával. A 
Bolgár Országos Önkormány-
zat mellett a rendezvényen ott 
voltak a Debreceni, a Miskol-
ci és a Felsőzsolcai Bolgár Ki-
sebbségi Önkormányzatok is, 
akik a jövőt érintő nemzetisé-
gi programokat illetően elkö-
telezték a karcagi Biljana tánc-
csoportot. 

A bolgárok mellett láthat-
tunk népzenei és néptán-
cos műsorokat a románok-
tól, a németektől, a lengye-
lektől, a romáktól, a szlová-
koktól, a ruszinoktól és az 
örményektől. Valamennyi elő-
adócsoport harminc perc mű-
soridőt kapott, ebben mu-
tathatta be az adott nemze-
tiségre jellemző néptáncokat 
és népdalokat, a műsort pe-
dig szakavatott zsűri értékel-
te, majd hirdetett eredményt 
a nap végén. A biljanások ki-
használták a harminc percet, 
műsorukban Bulgária népraj-
zi tájegységeiből mutattak be 
színpadi koreográfiákat: piri-
ni és sop táncokat, várnai kju-
cseket, kopanicát, dunamen-
ti bolgár táncokat, valamint 
trák racsenicát, dzsinovszkót 
és bocsumist. Előadásukkal 
nagy sikert arattak nem csak 
a bolgár, hanem más nemzeti-
ségek körében is. A zsűri dön-
tése alapján a Biljana tánccso-
port műsora 2. helyezést ért el, 
az együttes kupa-és oklevéldí-
jazásban részesült. A bolgá-
rok egyébként 2. helyezést ér-
tek el futballban, 3. helyezést 
a gasztronómiai versenyben, 

így, miután a különböző szá-
mokat szekciónként pontoz-
ták, majd összesítették, ezek 
alapján a Bolgár Országos Ön-
kormányzat végzett az élen az 
összesített versenyben, jutal-
ma pedig egy nagy vándorser-
leg és 300000 forint lett.

A tánccsoport nevében sze-
retnénk megköszönni vala-
mennyi karcagi szülő, tanár-
kollega és barát segítségét, 
nagy öröm számunkra, hogy 
egy ilyen népes támogató tá-
bor kísérte el a tánccsopor-
tot és osztozott országos si-
kerében. Külön köszönet jár 
a gimnázium 9.A osztály ta-
nulóinak és osztályfőnöké-
nek, akik erre a napra szerve-
zett osztálykirándulásuk al-
kalmából vették a fáradságot 
és megtisztelték a tánccsopor-
tot azzal, hogy megtekintették 
a nyíregyházi műsort.

A tánccsoport tagjai: Pa-
rázsó Viktória, Szakáll Kin-
ga, Kovács Ágnes, Sipos Fe-
rencné, Nagy Barbara, Spisák 
Zsuzsa, Hamar László, Kovács 
János, Oroszi Imre, Andrási 
Bence, Kele János.

Major

Biljana tánccsoport

Szép siker az országos nemzetiségi találkozón

Vendégünk volt Rácz Lajos, a zöldségszobrász
A Györffy István Általános Iskola 5.c osztályához ellátogatott 

Rácz Lajos bácsi. Elmesélte, hogy közel 10 éve szerelme a szob-
rászkodás, de nem is akármiből: karalábék, retkek, répák, ubor-
kák válnak keze alatt műalkotásokká. Járta, és még most is járja a 
világot, hogy tudását gyarapítsa.

A foglalkozásra rengeteg zöldséget és gyümölcsöt vittünk ma-
gunkkal. Mielőtt munkához láttunk, együtt csodáltuk meg a fur-
fangos és trükkös szerszámait, bízva abban, hogy ezekkel mi is 
kis csodák alkotására leszünk képesek. Lehet, hogy ilyen egy-
szerű? Egy jó szerszám és egy jó mester? Izgatottan vártuk a vá-
laszt. Ízelítőként készített nekünk cukkíniből egy nagyon aranyos 
pingvint, melynek még elegáns frakkja is volt, két gyönyörű tavi-
rózsát, egy cukkíni-levelibékát, aki épp egy legyet próbál elkapni 
kunkori nyelvével, és egy uborkába népművészeti motívumot vé-
sett. Ámulva néztük kézügyességét s az elkészült műveit. Ott volt 
mellettünk, bíztatott és dicsért, mikor szerszámait kezünkbe véve 
alkothattunk, kis tanítványainak érezhettük magunkat. Büszkék 
voltunk a kezünk közül kikerült alkotásokra.

Kívánjuk, hogy ti is megtapasztalhassátok, milyen rejtelmeket 
és kezeitek alatt kibontakozó szépséget tud rejteni egy retek, egy 
répa, netán egy karalábé. Köszönjük Lajos bácsinak, hogy együtt 
tölthettük vele ezt a szép délutánt!

Hidasi Dorottya
a Györffy István Általános Iskola 5.c osztályos tanulója

A Kunok I. Világtalálko-
zójához kapcsolódva a Városi 
Csokonai Könyvtár március-
ban hirdette meg azt a 3 for-
dulós internetes honismere-
ti vetélkedőt, amit május 30-
án zárt le.

A könyvtár először szer-
vezett ilyen típusú versenyt, 
amelynek elsődleges célja az 
volt, hogy minél szélesebb 
körben foglalkozzanak az is-
kolások szűkebb hazájuk, a 
Nagykunság és a Kiskunság 
történelmével, irodalmával, 
építészetével, művészetével. 
Másodlagos célunk az volt, 
hogy a gyerekek irányítot-
tan használják az internetet, 
és az elektronikus könyvtára-
kat. A feladatlapok fordulón-
ként 15-15 kérdésből álltak. A 
rövid, egyértelmű válaszokat 
a könyvtár honlapjára feltett 
tájékoztató szerint a tanu-
lók egyénileg küldhették be. 
Minden forduló végén vissza-
jelzést kaptak saját e-mail cí-
mükre. Az első forduló sikere 
mindannyiunkat meglepett, 
és nagyon örültünk a 123 be-
küldött megoldásnak. A II. 
forduló feladatainak megol-
dásához is sok segítséget kap-
tak a vetélkedő diákok, még-
is többen már itt abbahagy-
ták a keresést, pedig jó lenne, 
ha a világhálón megtalálha-
tó honismereti kiadványok-
ról is tudnának, hiszen egy-
re több a témával kapcsola-
tos vetélkedő, pályázat. Re-
méljük, hogy azok a tanulók, 
akik minden forduló felada-
tainak megoldását elküldték, 
sok új információt kaptak a 

kunokról, és néhány keresé-
si technikát is elsajátítottak. 
Gratulálunk valamennyi ver-
senyzőnknek, a kevésbé ki-
tartókat szeretnénk a jövőben 
nagyobb aktivitásra ösztö-
nözni, a legkitartóbbakat pe-
dig szeretnénk jutalmazni.

A győztes csapat a Pusztai 
Róka Hagyományőrző Egye-
sület vendége lesz 2009. au-
gusztus 14-én a Kecskeri-tó-
nál. A programról a részletes 
tájékoztatót mindenkinek el-
küldtük e-mailben. 

A legtöbb pontot elért ver-
senyzők: Seres Erika (Zádor 
Úti Ált. Isk.), Molnár Bibiána 
(Kováts M. Ált. Isk.), Takács 
Dorina (Kováts M. Ált Isk.), 
Szabó Ildikó (Arany János 
Ált. Isk.), Rácz János (Kiskul-
csosi Ált. Isk.), Asztalos Zi-
ta (Kováts M. Ált. Isk.), Vinc-
ze János (Kováts M. Ált Isk.), 
Hérmán Fruzsina (Kováts 
M. Ált. Isk.), Törőcsik Dá-
vid (Kováts M. Ált. Isk.), Kál-
lai Magdolna (Kováts M. Ált. 
Isk.), Karsai Dóra (Kováts M. 
Ált. Isk.), Bérczi Dóra (Kováts 
M. Ált. Isk.), Hérmán Fruzsi-
na (Kováts M. Ált. Isk.), Tö-
rőcsik Dávid (Kováts M. Ált. 
Isk.), Kállai Magdolna (Ko-
váts M. Ált. Isk.), Karsai Dó-
ra (Kováts M. Ált. Isk.), Bér-
czi Dóra (Kováts M. Ált. Isk.)

A VCSK nevében köszön-
jük az aktív részvételt ren-
dezvényeinken, és valamen-
nyi diáknak és pedagógusnak 
kellemes nyári szünidőt kívá-
nunk. 

Hangyási Tiborné
Szabó Péterné

Kunok a világhálón
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Június első hetében a Re-
fi 2. 3. és 4. osztályos tanu-
lói 3 csodálatos napot töltöt-
tünk Berekfürdőn a Megbé-
kélés Házában.

Megérkezésünk után nagy 
izgalommal vártuk a szobák 
beosztását. Nagyon örültem, 
mert a barátaimhoz kerül-
tem. Csapatokat alakítottunk, 
akik a tábor ideje alatt végig 
versenyeztek. Én az Anakon-
da csapat vezetője lettem. Ki-
pakolás után egy kicsit pihen-
tünk és az első napi progra-
mot el is kezdtük, ami tópar-
ti túra volt. Itt megismertük a 
vízpart növény és állatvilágát, 
az ott gyűjtött „kincsekből” 
kiállítást rendeztünk. Ezután 
vacsora következett. Este ró-
kavadászatra indultunk, ahol 
az volt a lényeg, hogy minél 
több papírból készült rókát 
gyűjtsünk. Aki talált, az juta-
lomban részesült.

Másnap délelőtt Hubai-
ék bio-tanyájára látogattunk 
el, ahol sok zöldséget és gyü-
mölcsöt nézhettünk meg, és 
előadást hallottunk a vegy-
szermentes növénynevelésről. 
Itt megvendégeltek bennün-
ket palacsintával és üdítővel. 
Vissza útban az erdőben tet-
tünk megfigyeléseket. Egy 
kiválasztott fát kellett megfi-
gyelnünk megadott szempon-
tok alapján és este a csapatok 
beszámolójakor riportot ké-

szíteni vele! Később a táboro-
záson a látott, és hallott isme-
retekről a csapatok szellemi 
vetélkedő keretében mérhet-
ték össze tudásukat. Délután 
számháborúztunk, igazából 
ez volt a kedvencem. Ezután 
pedig megnéztük, hogy: „Ki 
mit tud?”. Volt, aki énekelt, 
volt, aki táncolt, volt, aki vic-
cet mesélt. Nagyon jól szóra-
koztunk!

Harmadik nap délelőtt Lu-
das Matyi című kiállítást néz-
tünk meg a berekfürdői Mű-
velődési Házban. A foltvar-
ró klub textilből készült me-
sefigurákkal jelenítette meg 
a népmese szereplőit, bemu-
tatva a 3 verés történetét. Na-
gyon érdekes volt a mesét 
ilyen szemmel látni. Ezután 

visszatértünk a szállásra, és 
ott szabad játék volt. Ezt kö-
vetően felmentünk a táská-
kért, és visszaindultunk Kar-
cagra.

Hiszem, hogy mindenki 
nevében mondhatom, hogy 
nagyon jól éreztük magun-
kat, és így közelebbről meg-
ismertük egymást. Sok új is-
meretet szereztünk a környe-
ző természetről, amit koráb-
ban csak a tankönyvekben 
olvastunk. Szép környezetben 
pihenhettük ki a tanév fára-
dalmait. Jövőre is szívesen el-
mennék ide a barátaimmal!

Márkus Attila
3.a osztály

Karcagi Nagykun Refor-
mátus Általános Iskola

Erdei iskolában jártunk

Egy pár héttel ezelőtt ar-
ról számolhattunk be öröm-
mel, hogy osztályunk nyert 
a „Javíts egy jegyet” pályá-
zaton. Jutalmul négynapos 
programon vehettünk részt 
Csattogó-völgyben.

Volt egy-egy pillanat, 
amikor azt hittük, hogy so-
sem jön el a várva várt nap, 
május 28-a, amikor osztá-
lyunk a III. Országos Osz-
tálykirándulás és Kamasz-
fesztiválra utazhatott.

Nagy izgalommal és egy-
ben szomorúan indultunk 
el, mert a rossz idő bekö-
szöntött, és ezt igen- igen 
meg is éreztük. Sikeresen 
megérkeztünk, berendez-
kedtünk a házainkba, szo-
báinkba, majd meghallgat-
tuk a megnyitót.

Minden este koncertek 
vártak bennünket, de osztá-
lyunk nem igazán volt odá-
ig érte, ezért inkább fociz-
tunk, és nagyokat beszélget-
tünk. Fergeteges és felejthe-
tetlen diszkókon vehettünk 
részt, ahol nagyon jól érez-
tük magunkat.

Pénteken kezdődtek a 
programok. Ezen a napon 
a fiú focistáink harcoltak a 
„Kamaszfesztivál Bajnokcsa-
pata” kupáért, amit sajnos 
nem sikerült megszerezni-
ük, de a srácok a dobogó III. 
helyén állhattak, és mi így is 
büszkék voltunk rájuk.

A napokat sok-sok színes 
szabadprogram – fodrászat, 
sminkkészítés, érdekes kéz-
műves foglalkozások, no és 
persze a hennafestés – tarkí-
totta. Természetesen kipró-
báltuk ezeket a lehetősége-
ket is. Nagyon jól szórakoz-
tunk, és kedves barátokra 
találtunk.

Szombaton egy önismereti 
programmal kezdtünk, ami 
sok meglepetést, élményt 
nyújtott a számunkra. Ez-
után mi lányok is nagy foci-
lázban égtünk, hiszen ring-
be szállhattunk a „Kamasz-
fesztivál Bajnokcsapata” cí-
mért. Lelkesedésünk nem 
volt hiábavaló, mert sikerült 
elnyernünk ezt a díjat. Büsz-
kék vagyunk rá és persze 
magunkra is.

A nap folyamán megnéz-
tünk még egy amerikai fo-
ci bemutatót, ahol az osztá-
lyunkból két fő be is öltözött 
egy-egy ilyen sportmezbe.

Következett a díjátadó és 
a búcsú buli, ahol sokat tán-
coltunk, beszélgettünk, cí-
meket cseréltünk, és fájó 
szívvel búcsúztunk el az új 
barátainktól.

Sajnos, eljött az utolsó 
nap, a vasárnap. Akartunk 
is, meg nem is hazafelé jön-
ni.

Biztatjuk iskolánk és vá-
rosunk tanulóit, tanuljanak, 
javítsanak egy jegyet, pá-
lyázzanak, mert ez egy ha-
talmas lehetőség, buli min-
denki számára.

Az osztályunk nevében 
szeretnénk megköszönni a 
Karcag Városi Önkormány-
zatnak a támogatását, Futó-
né Szabó Margit osztályfő-
nökünknek kitartását, segít-
ségét, biztatását, szüleink-
nek a bizalmát, felügyeletét, 
odafigyelését.

Tüdős Dóra
8. osztályos tanuló

A 2008-2009-es nevelési 
évből, már csak néhány nap 
van hátra. Ilyenkor mi, óvo-
dapedagógusok is értékeljük 
mit sikerült megvalósítani 
munkánk során kitűzött cél-
jainkból.

Arra törekedtünk, hogy 
olyan szeretetteljes légkörű 
óvodát varázsoljunk, ahová a 
gyermekek szívesen járjanak, 
a szülők nyugodtan hagyják 
ránk gyermekeiket, mert biz-
tonságban tudják őket.

Ilyen óvodát csak „élmény-
szerű”, gyermekközpontú, ér-
zelmekben gazdag tevékeny-
ségekkel lehet létrehozni ott, 
ahol a sokszínűség érték. Eb-
ben a nevelési évben is igye-
keztünk olyan ünnepségeket, 
rendezvényeket szerezni, ami 
emlékezetes volt gyermeke-
inknek, a szülőknek, és ne-
künk pedagógusoknak is.

Tagóvodánk. a Takács P. úti 
óvoda nevelőtestülete szak-
mai tudásban, ötletekben, 
kreativitásban magas színvo-
nalú. Igyekeztünk minden te-
rületen kamatoztatni ezt az 
értéket.

A tervekhez, ötletekhez 
próbáltunk támogatót keres-
ni, amit a Karcagi Függet-
len Női Szövetségben, Ko-
vács Istvánné elnök asszony 
személyében találtunk meg. 
Ha végig tekintünk, elénk tá-
rul mennyi mindent tett ren-
dezvényeinkért. Év elején ala-
pítványi bálunkat támogat-
ta, aztán karácsonyi ünnep-
ségünk következett, ahol 100 
kisgyermek érzelmileg gaz-
dag, emlékezetes együttün-
neplését segítette.

Munkánkkal szorosan ös-
szefügg a gyermekvédelem, 
több családon segített tüze-
lőutalvánnyal, hogy meleggé 
tehessék otthonainkat.

Az Ovi – Majálist támo-
gatva 3 óvodából 70 kisgyer-
mek vidám játékos mozgásos 
délelőttjét tette szebbé segít-

ségével, amiből lehetőségünk 
nyílt mozgásfejlesztő játék-
eszközöket is vásárolni.

Segítséget kértem, hogy 
csoportunkkal kirándulni 
mehessünk. Csoportunkban 
nagy számban van hátrányos, 
illetve halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyermek. Szü-
leikkel együtt vehettek részt 
az abonyi kiránduláson ezen 
támogatásból.

Testvéróvodai kapcsola-
tot alakítottunk ki a kunma-
darasi Csokonai úti óvodá-
val. Meglátogattunk gyer-
mekcsoportjainkkal egymást, 
betekintést nyertünk egy-
más munkájába, hiszen ők is 
a Mozgás Műveltség Fejlesztő 
program szellemében dolgoz-
nak, mindkét óvoda utazását 
biztosították.

Óvodánk közös mozgásos 
családi délutánt szervezett a 
Karcagi Független Női Szö-
vetséggel. A rendezvény csa-
ládi hangulatú, vidám, gyer-
mekközpontú programot 
nyújtott. Bevételét az óvoda 
javára fordíthatjuk. Itt szeret-
nénk még köszönetet monda-
ni a karcagi Szabó Ágoston 
Tűzoltólaktanya C csoport-
jának, illetve a Kardos Kft.-
nek.

A lista hosszú, és széles ská-
lájú, akár óvodai, akár mun-
kaközösségi síkon. Együtt-
működésünk hosszú évek óta 
tart, mindig segítő, támogató.

Ezúton szeretnénk megkö-
szönni egész éves támogatá-
saikat Kovács Istvánnénak 
és a Karcagi Független Női 
Szövetségnek, és Dr. Fazekas 
Sándor polgármesterúrnak.

Úgy érezzük, gyermekeink-
nek örömteli, színes progra-
mokat valósítottunk meg se-
gítségükkel.

Tapasztó Lajosné 
tagóvoda vezető
Péter Lászlóné

Mozg.Műv.Fejl. Szakm.
Munk.

Kiskulcsosi nyolcadikosok 
a Kamaszfesztiválon

Az együttműködés szép 
példája

Tájékoztató

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2009. július-
augusztus hónapokban az Észak-alföldi Regionális Nyug-
díjbiztosítási Igazgatóság ügyfélszolgálata szünetel.

Ez idő alatt a szolnoki ügyfélszolgálatunkon a követke-
ző időpontokban állunk rendelkezésükre:

Hétfőn 8:00 – 17:00.
Keddtől csütörtökig 8:00 – 14:00.
Pénteken 8:00 – 12:00 óra között.

Valamennyi kedves ügyfelünknek kellemes nyarat kívá-
nunk.

Az ügyfélszolgálat munkatársai
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Felhívás parlagfű elleni védekezésre
Hazánkban az ürömlevelű parlagfű első porzós virágai júliusban 

nyílnak, a legintenzívebb pollenszóródás augusztus hónapra tehető, ezt 
követően kis intenzitással a fagyok beálltáig elhúzódik. Pollenje erős aller-
gén tulajdonságú.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tör-
vény értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig 
az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályoz-
ni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamato-
san fenntartani. A település belterületén a települési önkormányzat jegy-
zője, külterületen pedig a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi 
szerve rendeli el a közérdekű védekezést, ha a tulajdonos vagy földhasz-
náló a fenti védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A közérdekű 
védekezést elrendelő határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajt-
ható. A közérdekű védekezés költsége az ingatlan tulajdonosát, haszná-
lóját terheli, ami adók módjára kerül behajtásra. Aki a védekezési köte-
lezettségét elmulasztja, 15.000 - 5.000.000 Ft –ig terjedő növényvédel-
mi bírsággal sújtható, mely szintén adók módjára behajtható köztarto-
zásnak minősül. 

A községek, városok belterületein, útszéleken, árokparton kaszálással, 
gyomlálással, kapálással, talajtakarással, füvesítéssel védekezhetünk. Ka-
szálással nagy területen tudjuk megfelelő hatásfokkal elvégezni az irtást. 
A parlagfű kialakult állományaiban az egyszeri kezelés nem okozza a nö-
vény pusztulását, mert az alacsonyan elhelyezkedő oldalrügyeiből kihajt. 
Biztos eredményt csak az évi két-háromszori, 2 cm magasságban elvégzett 
kaszálás hoz, ha a növényt a gyökérnyaki részt elvágva pusztítjuk el, mert 
így nem tud újrahajtani.

Mindezek figyelembevételével kérem a helyi lakosokat, hogy környeze-
tük illetve egészségük védelme érdekében ingatlanjaikon folyamatosan vé-
gezzék el a gyomok mechanikai gyérítését, irtását.”

Karcag Városi Önkormányzat
jegyzője

A Vállalkozók Boltja Kft. 
Dózsa György út 3. sz. alat-
ti üzletét – akkor még Pénz-
tárgéptechnikai Szaküzlet né-
ven – két éve nyitották. A cég 
fő profilja a pénztárgépek for-
galmazása és szervizelése és di-
gitális mérlegek forgalmazása, 
sőt Karcagon az egyetlen szak-
szervíz, amely az összes jogo-
sultsággal rendelkezik a pénz-
tárgépek beállításával, átállítá-
sával, javításával kapcsolatban. 
A gyors és minőségi munká-
nak köszönhetően a két év alatt 
nemcsak a helyzetük lett stabil 
a városban, hanem folyamato-
san terjeszkednek. Ma már Be-
rekfürdő, Kunmadaras és Kun-
hegyes egy kis része, Püspökla-
dány, Nádudvar, Sárrétudvari, 
Báránd és több sárréti telepü-
lés is az ő illetőségi területük, 
Hajdúszoboszlón nemrégiben 
nyitottak új üzletet. A fő pro-
fil tehát a vállalkozások zömé-
hez kapcsolódik, hiszen a jog-
szabályok megkövetelik a for-
galom pontos dokumentálását, 
amelynek egyik legfontosabb 
eszköze a pénztárgép. Lesz is, 
van is vele elég elfoglaltság fő-
leg most, hogy július 1-től vál-
tozik az ÁFA.

- Valamennyien tudjuk – 
mondja Kovács József cégvezető 
-, hogy az eddig 20 %-os ÁFA 
25 %-ra módosul és egy új, 18 
%-os áfakör is bevezetésre ke-
rül, ebbe tartoznak majd az ún. 
alapvető élelmiszerek. A rende-
letek szerint mindenkinek júli-
us 1-től augusztus 31-ig kell át-
állíttatnia a pénztárgépét. Van-
nak viszont olyan lehetőségek, 
amikor a régi pénztárgépet jú-
lius 1-től nem lehet használni, 
hiszen az élelmiszert (is) for-
galmazó üzletek kötelesek lesz-
nek a blokkon a 18 %-os áfát 
is feltüntetni. Amíg az meg 
nem történik, addig a bolt csak 
nyugtázni tud. De más esetek-
ben is gond lehet. Ha például 
a pénztárgép a „gyűjtő” meg-
nevezésnél vagy az áfá-nál fel-
tünteti, hogy az 20 %, akkor az 
sem megfelelő, mert a július 1-
je után történt vásárlásoknál 
már nem szabad olyan nyugtát 
kiadni, amire 20 %-os áfa van 

ráírva. A hibátlan nyugta kibo-
csátáshoz tehát be kell állítani 
a 18 %-os és a 25 %-ra módo-
sult áfát.

- A csak műszaki vagy egyéb 
iparcikket forgalmazó üzletek-
nél mi a teendő?

- A csak műszaki cikket for-
galmazó üzletek esetében is két 
különböző eset van. Ha a pénz-
tárgép feltünteti, hogy ÁFA 20 
%, akkor azt már július 1-jén 
nem használhatja. Ha viszont 
nem tünteti fel ezt, akkor nin-
csen gond. Tehát a 20 %-ot fel-
tüntető gépet július 1-jétől hi-
vatalosan nem lehet használ-
ni. Ezt egyébként a jogszabály 
kétes értelmezése miatt so-
kan másképp tudják, de most 
már az APEH tisztázta a kér-
dést a szervizekkel, amiről ezú-
ton szeretnénk mindenkit tájé-
koztatni. Jobb elkerülni a bün-
tetéseket.

- Lesz hát munkájuk bőven. 
Aki ennél bővebben szeretne tá-
jékozódni az átállásról, hová 
forduljon?

- Kereshet bennünket a 
06/30-292-9560-os telefonon 
vagy személyesen a Dózsa Gy. 
út 3. sz. alatti üzletünkben.

- Az elején szó esett arról, 
hogy a profilt bővíteni szándé-
koznak…

- Így van. A profilunk a 
pénztárgépek forgalmazása és 
szervizelése, valamint digitá-
lis mérlegek forgalmazása. Sze-
retnénk azonban olyan üzlet-
té fejleszteni, ahol a kisvállal-
kozások egy helyen mindent 
be tudnak szerezni, ami az elő-
írt ügymenethez szükséges. Te-
hát pénztárgép, mérleg, digitá-
lis mérleg, számítógép, szám-
latömb és sok más egyéb lenne 
beszerezhető egy helyen, utaz-
gatás vagy futkározás nélkül.

- Mikor nyit az új bolt?
- Most a legnagyobb felada-

tunk az ÁFA átállítással kap-
csolat. Ha azzal végzünk, hoz-
zálátunk az új üzlet beindításá-
hoz. De addig is várjuk ügyfe-
leinket. Ne feledjék, érdeklődni 
a 06/30-292-9560-as telefonon 
vagy személyesen a Dózsa Gy. 
u. 3. sz. alatt lehet.

(X) 

ÁFA változások és 
a pénztárgép
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Június 20-21-e között rendezték meg Kunhegyesen az or-
szágos strandröplabda diákolimpia döntőjét több korcsoport-
ban. A Gábor Áron Gimnázium „A” és „B” csapata a 4:4 elle-
ni amatőr kategóriában indult a nyolccsapatos országos dön-
tőn a fiúk mezőnyében, és az „A” csapat meg is szerezte a Ma-
gyar Diáksport Szövetség 2008/2009-re vonatkozó országos 
diákolimpiai bajnoki címét. A dolog pikantériája az, hogy a 
nagydöntőben az ugyancsak karcagi „B” csapattal mérkő-
zött, akik példaértékűen meneteltek az országos döntőben és 
ezüstérmet szerzetek. Így gyakorlatilag házi döntőt játszottak 
a fiúk egymás ellen, s kettős karcagi siker született. Az arany- 
és ezüstérmes karcagiak kupa-, oklevél-és éremdíjazásban ré-
szesültek.

Eredmények:
1. „A” csoport:  Karcag „A” - Kazincbarcika, Deák: 21:14
 Karcag „A” - Esztergom, Ferences: 21:11
 Karcag „A” - Gyöngyös, Berze-Nagy”B”: 21:9
2. „B” csoport:  Karcag ”B” - Budapest, Dózsa: 21:11
 Karcag ”B” - Budapest, Petrik: 21:16
 Karcag ”B” - Berze-Nagy”A”:21:13
3. Elődöntők: Karcag ”A” - Budapest, Dózsa:21:14
 Karcag ”B” - Esztergom, Ferences:21:16
4. Döntő: Karcag” A” – Karcag ”B”:21:14

Diákolimpiai bajnok: Nagy Attila Tibor, Budai Csaba, Futó 
Tamás, Kun Csaba, Oszlánczi Máté.

Diákolimpiai ezüstérmes: Gyökeres Árpád, Halász Richárd, 
Vígh Zsolt, Székely András, Csináth Ádám.

Az országos döntő all star csapatának különdíjasai: Nagy 
Attila Tibor, Székely András.

Felkészítők: Major János, Nagy Tibor.
Mindkét gimnáziumi csapatnak szívből gratulálunk!

Major János
szaktanár, edző 

Nemzetközi 
Asztalitenisz verseny

Póker Trófea 
Kupa – Karcag
Június 6-7-én rendez-

ték meg a karcagi Sport-
csarnokban a XIII. Püs-
pökladányi Póker Trófea 
Kupa Asztalitenisz ver-
senyt. A rendezvényre kö-
zel 500 nevezés futott be 
a rendezőkhöz. 15 aszta-
lon folytak a játszmák. A 
verseny színvonalas meg-
rendezéséhez és zökkenő-
mentes lebonyolításában 
komoly szervező munkát 
végzett Balatoni Lajos, a 
Hajdú-Bihar Megyei Asz-
talitenisz Szövetség kép-
viseletében és Szolnok-
ról Gulyás Vince. Össze-
sen 474 versenyző lépett a 
két versenynapon az asz-
talok mögé. Szombaton a 
felnőttek, seniorok és vál-
lalkozók versenyeztek, va-
sárnap pedig az újonc, 
serdülő, ifjúsági kategóri-
ákban és a családi csapat-
versenyeken mérték össze 
tudásukat.

Karcagi eredmények: 
Amatőr vállalkozók ver-
senye: III. Fülöp Gábor és 
Ács Sándor. Férfi „láttam 
még pingpongot” kategó-
ria: III. Halmi László.

B. I.

Karcag város Polgármes-
tere és Képviselő-testület tá-
mogatásával és a Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat szer-
vezésében az Arany János- és 
a Zádor Úti Általános Iskola 
diákjai 32 fővel jutalomkirán-
dulásra kaptak lehetőséget.

Június 16-án, korán reg-
gel autóbusszal indultunk kis 
csapatunkkal Kékestetőre. 
Először Gyöngyösön a Mátra 
Múzeum természettudomá-
nyi kiállítását csodáltuk meg, 
majd a körülötte lévő Orczy 
kastély parkjának halastavá-
ban gyönyörködtünk. Ezután 
utunk a sástói kilátóhoz ve-
zetett. Félelmünket leküzdve 
megmásztuk a kilátó tetejét, 
ahol a nagy szélfúvás ellené-
re is lenyűgözött mindenkit 
a táj szépsége. A finom ebé-
dünket a mátraházi Boros-
tyán étteremben fogyasztot-
tuk el. Frissítő sétaként meg-
másztuk a Kékestető csúcsát. 
Itt mindenki vásárolhatott 
emléktárgyat magának. Zá-
ró programunk a bob pályá-
hoz vezetett. Nagy örömünk-

re többször is lecsúszhattunk, 
de a bátrabbak a mászófalat is 
kipróbálhatták. Hazafelé úton 
az egyik kisfiú azt mondta: 
„- Tanár néni, ez volt életem 
egyik legszebb kirándulása”. 
Véleményével sokan egyetér-
tettek. Mindenki nagyon jól 
érezte magát, bár kissé fárad-
tan értünk haza.

Köszönjük, hogy ilyen ma-
radandó élményhez juttatták 
tanulóinkat!

A két iskola tanulói és ne-
velői nevében:

Fodor Józsefné és Kállai 
Erika

Zádor Úti Általános 
Iskola

Magyarország tetején

Felhívás gyapottok bagolylepke 
elleni védekezésre

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igaz-
gatósága az általa üzemeltetett előrejelzési rendszer ada-
tai alapján nagy gazdasági kárral veszélyeztető, gyapottok 
bagolylepke (Helicoverpa armigera) elleni védekezésre 
védekezési felhívást tesz közzé.

Magyarország déli megyéiben jelezték a gyapottok ba-
golylepke második nemzedékének megjelenését. Szolnok 
megyében eddig két termelő (Törökszentmiklósról és Túr-
kevéről) jelezte a gyapottok bagolylepke hernyóinak káro-
sítását zöldborsóban.

Károsítása: Polifág faj, hernyója károsít (imágók ke-
vésbé táplálkoznak) kukoricán, napraforgón, paprikán, 
paradicsomon, babon és még számos szántóföldi, ker-
tészeti dísz- és haszonnövényen. Kártételének közös jel-
lemzője, hogy a hernyó kifejezetten a virágot vagy a ter-
mést károsítja, így például kukoricán a fejlődő szemeket 
rágja, napraforgón a tányérba fúr bele, paprikán és para-
dicsomon a fejlődő bogyók belsejébe rágja magát a hernyó. 
Kártételének következtében a sebzéseken, a hernyó ürülé-
ke és a befolyó víz által másodlagosan megtelepedhetnek 
különböző kórokozók, - pl.: fuzárium, szürkepenész, rot-
hadást okozó baktériumok - amelyek csökkenthetik a ter-
més mennyiségét és rontják a minőségét. 

Védekezés: A tojásrakás és a lárvakelés folyamatos, 
ezért a hernyók korösszetétele sokszor vegyes. Leginkább 
az imágók és a fiatal hernyók irthatók eredményesen, ezért 
az imágók rajzásának megfigyelése és a peték szignalizáci-
ója nagyon fontos a védekezési időpont helyes megválasz-
tásához. Kémiai védekezés a kultúrában engedélyezett 
készítményekkel: kitinszintézis gátlókkal (diflubenzuron, 
lufenuron, triflumuron, teflubenzuron), Bacillus thuringi-
ensis törzsekkel, valamint lárva és tojásölő hatással is ren-
delkező hatóanyagokkal, pl: indoxacarb használatával.

A felhívás teljes terjedelmében Karcag Városi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtáb-
láján olvasható.”

Karcag Városi Önkormányzat
Jegyzője

Nagyszerű eredményeket 
ért el a tavaszi erőemelő verse-
nyeken Elek Attila. Elmondá-
sa szerint a legfontosabb célja 
az volt, hogy elinduljon a GPC 
Világszövetség Európa Baj-
nokságán. Az AWPC-hez kép-
est itt magasabbak az Európa- 
és világcsúcsok és jóval erő-
sebb a mezőny is. Ahhoz vi-
szont, hogy ide kijusson, jól 
kellett szerepelnie a gyöngyösi 
országos bajnokságon. A mát-
rai Erőfesztivál Magyar Kupa 
junior kategóriában, a 90 kg-os 
súlycsoportban I. helyezést ért 
el. Guggolásban 340 kg-ot, fek-
ve nyomva 190 kg-ot, húzás-
ban 300 kg-ot teljesített. Össze-
sítésben így elérte a 830 kg-ot. 

Ezzel nemcsak súlycsoportjá-
ban, hanem az abszolút kate-
góriában is első helyezett lett. 
A május 16-án rendezett Euró-
pa Bajnokságon 90 kg-os juni-
or kategóriában is első helye-
zett lett. Ezúton szeretne kü-
lön köszönetet mondani a kar-
cagi önkormányzatnak, amiért 
a versenyzését támogatta. Ezen 
kívül köszönetet mond Pintér 
Ferencnek a felkészülésért, Ár-
vai István edzőnek és Fekete 
Miklós edzőtársának. Jelenleg 
a szeptember 12-én megren-
dezendő Magyar Bajnokságra 
(Szeghalom) és a november 6-
ai Világbajnokságra (Francia-
ország) készül.

B. I. 

Strandröplabda diákolimpia

Országos bajnok 
a gimnázium!

Elek Attila kiemelkedő sikerei
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás III. 
emeleti lakás eladó. Tel.: 06/30-359-5070.
Karcagon családi ház 4 szobás, 2 fürdő-
szobás, tetőteres, klímás, több fajta fűtési 
lehetőséggel, ipari árammal, fúrott kúttal, 
szerelő aknás alsó épülettel több generá-
ciónak sürgősen, áron alul eladó, ill. vállal-
kozásra is alkalmas. Szolnoki csere is érde-
kel.  Tel.: 06/20-669-5366. 
Eladó Arany J. u. 34. sz. alatti ház 200 
négyszögöles portával. Tel.: 06/30-929-
8175.
2 szoba + nappalis családi ház eladó. 
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 tetőteres 
ház eladó. Tel.: 06/70-211-8788.
Karcag belvárosában a könyvtár mellett 
kertes, tetőteres gáz- és cserépkályha fű-
tésű családi ház garázzsal, beépíthető 
telekrésszel komoly vevőnek eladó. Tel.: 
59/311-910.
Debrecenben, a nagyerdei övezetben a 
Kossuth és az Agrár Egyetemhez gyalog 
10 percre frissen felújított kis közös költ-
ségű 4 emeletes tégla építésű társasház-
ban földszinti, gázfűtésű, 1,5 szobás, te-
hermentes lakás egyetemistáknak eladó. 
Befektetésnek kiváló ajánlat. Tel.: 06/70-
300-9730.
Elcserélhető vagy eladó K arcag, 
Damjanich u. 12/b. sz. alatti ház. Rajta 
nagy termény tárolására is alkalmas rak-
tárhelyiségekkel, de más egyébre is fel-
használható, 3 fázis is van. Tel.: 59/311-
129 (12-18 óra között). 
Garázs eladó vagy kiadó Karcag, 
Széchenyi sgt. 26. sz. alatt. Tel.: 06/30-
546-4990.
Művelődési házhoz közel, a Táncsics krt.-
on téglaépítésű házban IV. emeleti (kö-
zépső), nagyon jó beosztású 2 szobás 
50 m²-es jó állapotú lakás eladó. A la-
kás redőnyös és saját készítésű szép be-
épített szekrények vannak. I.ár: 6.5 M Ft. 
Tel.: 06/30-823-1751 v. 06/30-823-1752. 
Hívjon bizalommal!
Karcag, Bethlen G. utca 41. sz. alatti 3 szo-
bás, nappalis, kertes családi ház eladó. 
Tle.: 06/30-517-2434.
Karcagon földszinti 2 szobás lakás kiadó. 
Tel.: 06/20-327-5719.
Karcagon a Madarasi úton 100 m²-es ház 
954 m²-es telekkel eladó. Tel.: 06/30-393-
9013.
Karcagon 3 szobás + nappalis ház eladó, 
vagy Pest és környékére cserélhető. Tel.: 
06/20-505-3467.
Ház eladó Karcagon, Kisújszállási út 70/c. 
I.ár: 11 M Ft. Tel.: 06/30-245-7497.
Karcag, Liget utca 9/a. sz. alatti családi 
ház gáz-központi fűtéses + cserépkály-
ha mindkét szobába beépítve eladó. Tel.: 
06/30-973-3637 v. 06/30-656-2295.
Karcag, Kálmán u. 12. sz. alatti lakás el-
adó. Tel.: 06/70-262-5583.
Karcag mellett, Bucsán eladó 150 m²-es, 
új, 80 %-ban kész szép családi ház tulaj-
donostól. Alkalmi ár: 6,9 M Ft. Tel.: 06/30-
280-2462 v. 06/30-949-3363.
Törökszentmiklóson 140 m²-es családi ház 
tulajdonostól eladó. Alkalmi ár: 12,9 M Ft. 
Tel.: 06/30-280-2462 v. 06/30-949-3363.
Kis ház eladó. Kg., Kisújszállási u. 39. Tel.: 
59/312-381.
Eladó két szintes családi ház, két család 
részére is alkalmas. Társasház csere is ér-
dekel. Tel.: 59/314-078.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! Csökkenő 
káros szenvedélyek, jobb egészség. Tel.: 
06/59-313-284 www.tmhirek.hu
Eladó 80 éves fa bölcső, ülőfürdő kád, 2 
személyes kihúzhatós gyermek heverő. 
Érd.: Kg., Dózsa Gy. u. 46. Tel.: 59/314-094.
Eladó 2 db Grex bukósisak – M és XL mé-
retűek. Tel.: 06/30-467-9706.
Fűkaszáló gép és 2 db cserépkályha el-
adó. Tel.: 59/311-477.
Eladó 1 db Hajdu mosógép, 1 db gyer-
mek bicikli pótkerékkel, 1 db irodai forgó-
szék. Tel.: 0670/613-6765.
Eladó jó állapotban lévő Swin Csepel férfi 
kerékpár. U.itt építési törmelék ingyen el-
vihető. Tel.: 06/20-216-5636.
42-es méretű menyasszonyi ruha eladó. 
Tel.: 06/30-647-7357.
Megkímélt állapotban lévő 3 funkciós ba-
bakocsi, 1 db bébihordozó 10 kg-ig eladó. 
Tel.: 06/30-463-2991. 
1 db világos színű faláttöréses konvektor, 
1 db dió színű gyermek íróasztal eladó. 
Tel.: 59/314-831.
Eladó 2 db megkímélt állapotban lévő fo-
tel. Tel.: 06/30-903-5227.
K r i s t á l y t i s z t a  i vóv i ze t  o t t h o n á -
ba! Ozmózisos víztisztító rendszerrel! 
Érdeklődni és megrendelni a 06/30-915-
4773-as telefonon lehet.
A nyári szélviharok, a böjti szelek ere-
jét megduplázva tarkítják szeméttel jár-
dáinkat, tereinket. Seprűimmel vegyen 
részt a tiszta városunkért mozgalomban. 
Kapható a karcagi piacokon vagy a Takács 
P. u. 9/a. sz. alatt. Támasztó létre méretre 
ismét rendelhető Jani bácsinál. 
Fekete ezüst díszítéssel 5 részes újszerű 
szekrénysor, zöld plüsshuzatú franciaágy, 
dohányzóasztal reális áron eladó. U.itt új 
tölgyfából készült 2 db faragott falitéka, 
kerekes faragott zsúrkocsi, új fenyőfából 
készült gyerekágy teljes felszereléssel, új, 
nem használt fekvő kondipad súlyokkal 
eladó. Tel.: 06/70-300-9730.
Figyelem! Ingóságok és sok más egye-
bek eladók. Például: szekrénysor A66-
os magas fényű; 2 db heverő; 2 db fotel; 
kempingező készlet (nem régi típusú); 
Energomat felültöltős mosógép egybe 
építve egy centrifugával; régi kanapé asz-
tallal; hullámkúp pala; 150-es villanyboj-
ler stb. Tel.: 59/311-129 (12-18 óra között).
Eladó 220 V-os szivattyú, közepes telje-
sítményű, csak ásott kútba való; polcele-
mek (használt); polctartók; lópokróc; asz-
talok; fotelok; kanapé; 110 l-es villanyboj-
ler és sok más egyéb. Tel.: 59/311-129 (13-
19 óráig).
Eladó megkímélt állapotú ágyneműtartós 
osztott franciaágy. Tel.: 59/312-095.
Eladó 6 db mezőgazdasági tárcsalap; 
Hajdú mosógép; centrifuga; rizshaj; 220 
V-os kompresszor; CO hegesztő; B 30-as 
tégla (új); színes TV; vashordó; használt 
fürdőkád; WC. Tel.: 59/312-679.
200 l-es fagyasztó, valamint 6 fakkos 
Lehel hűtőszekrény és 120 literes hűtő el-
adó. Tel.: 59/314-831.
Autó gumik: 4 db 165x65x14; 2 db 
185x65x14; tetőcsomagtartók; Renault 
felni 175x13, 155x13 gumival; alufelni; 
13-as Citroën Ax-Saxo, Peugeot 106-RA 
eladók. Tel.: 06/30-363-7951.
Eladó jó állapotban lévő csikósparhelt. 
I.ár: 50.000 Ft. U.itt 400 literes fagyasz-
tóláda eladó. I.ár: 40.000 Ft. Tel.: 06/20-
505-3467.

Mosógép, centrifuga, Camping kerékpár, 
automata mosógép eladó vagy hűtőszek-
rényre cserélhető. Tel.: 59/314-892.
Eladó 1 db Mountan Bike első-hátsó ru-
gós; 1 db félverseny bicikli; 2 db nagyka-
pu szárny 160x150 cm; Opel motor 1.6-
os Kadett; Renault 19 bontott alkatrészek. 
Tel.: 06/30-363-7951.
Szoba és konyhabútor, háromajtós szek-
rény, varrógép, asztal, ágyneműtartó, fér-
fi bőrcsizma (41-42-es méret) eladó. Tel.: 
06/30-973-3637 v. 06/30-656-2295.
3 kerekű, láncmeghajtású rokkant kerék-
pár eladó. Érd.: Kg., Apavár utca 27. Tel.: 
59/300-092.
Eladó 220 V-os vízszivattyú, és búza. Tel.: 
06/70-262-5583.
Kukorica, búza, árpa, gyermekágy eladó. 
Garázs kiadó. Érd.: Kg., Madách u. 3. Tel.: 
06/70-275-1937.
Eladó 2 db cserépkályha bontásra. Tel.: 
59/311-463 v. 06/30-967-7156.
Camping kerékpár eladó. Tel.: 06/30-647-
7454.
Jó állapotú, 28-as női kerékpárt vennék. 
Ugyanitt bútorok olcsón eladók: rekamié 
2.000 Ft, 2 ajtós szekrény 2.000 Ft, fote-
lok 500 Ft/db, kisasztal 1.000 Ft, stb. Tel.: 
06/20-583-3910.
Eladó 6 m félcolos fekete cső; gáztűzhely; 
20-as lányka kerékpár újszerű állapotban; 
elektromos fűnyíró; kombinált ülőgarni-
túra; tálaló szekrény; 7x3x110 cm-es „U” 
profilvas; ásó; csákány; 2 kg-os kalapács; 
satupad; vaskályha. Tel.: 06/30-289-6716 
v. 06/30-897-6707.
Sárgabarackra megrendelést felveszek. 
Tel.: 59/311-129 (12-18 óráig).

Állat
Nagyon szép fehér-fekete pettyes 2 hóna-
pos kiskutyának jó gazdit keresek. Karcag. 
Tel.: 59/300-515.
Patkányfogó kutya eladó. Tel.: 59/300-515.
Két korcs kiskutya ingyen elvihető. Tel.: 
06/20-376-3588.
Játékos kiscicákat adunk ajándékba. Érd.: 
Kg., Kacsóh u. 12/c. (a csarnokkal szemben).
Választási malacok, süldő eladó. Tel.: 06/70-
262-5583.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jelzálog-
hitel akár jövedelemigazolás nélkül is. 
Személyi hitelek, lakásvásárlási 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 vállalok. Tel.: 
06/30-403-6062.
Mindenféle javítást, cipzár cserét, felhaj-
tást, méretre munkaruhát, férfi szövet és 
bársony nadrág varrását rövid határidőre 
vállalom. Tel.: 06/70-300-9730.
Ruhajavítást vállalok. Tel.: 06/30-647-
7454.

Gépjármű
1993-as évjáratú Toyota Carina E 1.6-os el-
adó. Tel.: 06/30-699-0592.
Eladó segédmotor-kerékpárok: Java 
Babetta 207, 210; Komár moped; KTM 
hobby; Suzuki Echo; Peugeot moped. Tel.: 
06/30-963-5073.
Simson Schvalbei segédmotor-kerékpár 
eladó. Tel.: 59/313-697.
Lejárt műszakival 500 kg teherbírású 
utánfutó eladó. Érd.: Kg., Tavasz u. 20. Tel.: 
59/312-381.

Apróhirdetés

j

Szépen szerepeltek a lányok 
a Sopronban megrendezésre 
kerülő XVIII. Kenguru Kupa 
országos döntőjében. A részt-
vevők elismerését is kivívva a 
VIII. helyezést érték el. Négy 
hármas csoportban kezdőd-
tek meg a küzdelmek. Első nap 
először a Miskolc, majd a Győr 
ellen is magabiztos játékkal 
szerezték meg a csoportelső-
séget. Másnap Mezőberény el-
len játszottunk. Az új pályához 
nem sikerült alkalmazkodni, 
rendkívül sok ziccert kihagy-
va vereséget szenvedtünk, így 
ők játszhattak az 1-4 helyért. 
Kecskemét ellen a 5-6. helyért 
való játszásért folyt a csata. El-
lenfelünk rendkívül durván 
és szabálytalanul játszott, al-
jas eszközöket is bevetett. Há-
rom játékosunkat is megha-
raptak az alkarján a labdákért 
folyó küzdelemben, és rendkí-
vül szabálytalanul védekeztek. 
Sajnos a játékvezetők csupán 
az utolsó negyedben figyel-
meztették őket a sportszerűbb 
játékra. Csapatunk ekkor szár-
nyakat kapott, végre a játék do-
minált, és óriási hajrát nyitott. 
Fokozatosan csökkentette hát-
rányát, négy pontra meg is kö-
zelítette őket. Sajnos már kevés 
idő volt a fordításra, így a 7-8 
helyért játszhattunk a Csata II. 
csapata ellen. Egy kicsit letör-

ve, de mégis óriási akarattal 
küzdve újra szoros mérkőzést 
játszottunk. A győzelmet ezút-
tal sem sikerült megszerezni, 
mást viszont igen, a csapatok 
és a közönség szimpátiáját.

Misi Vadmacskák – Karca-

gi Oroszlánkölykök 35-51 (8-
14, 5-11, /3-3/, 11-9, 7-14)

Béres I., Fehér M, Hajnal T. 
(2), Lázók V., Lippai A., Ló-
csi E. (5), Lócsi Erika (17), Mi-
hácsi Sz., Nagy K. (9), Papp E. 
(3), Pintér Á., Rácz L. (15), Csí-
kos L.

Karcagi Oroszlánkölykök 
– Tulipános Mókusok 76-27 ( 
9-4, 30-0, /7-5/, 14-17, 16-1)

Béres I., Fehér M (11), Haj-
nal T. (1), Lázók V. (1), Lippai 
A. (10), Lócsi E. (6), Lócsi Eri-
ka (8), Mihácsi Sz., Nagy K. 
(19), Papp E., Pintér Á. (1), Rá-
cz L. (17), Csíkos L.(1).

Karcagi Oroszlánkölykök 
– Berényi Vadmacskák 12-41 
(2-11, 0-5, /3-8/, 2-7, 5-10)

Béres I. (1), Fehér M , Hajnal 
T. (1), Lázók V., Lippai A., Ló-
csi E., Lócsi Erika (3), Mihácsi 
Sz., Nagy K., Papp E., Pintér Á. 
(2), Rácz L. (5), Csíkos L.

Karcagi Oroszlánkölykök 
– Keckeméti Vadmacskák 49-
54 (2-17, 6-8, /3-6/, 6-11, 32-
12)

Béres I., Fehér M., Hajnal T., 
Lázók V. (2), Lippai A. (4), Ló-
csi E. (2), Lócsi Erika (27), Mi-
hácsi Sz., Nagy K (1)., Papp E. 
(1), Pintér Á. (4), Rácz L. (8), 
Csíkos L.

Pasaréti Amazonok - Kar-
cagi Oroszlánkölykök 44-38 
(4-11, 14-4, /8-4/, 14-9, 4-10)

Béres I.(1), Fehér M., Hajnal 
T. (1), Lázók V., Lippai A., Ló-
csi E. (1), Lócsi Erika (18), Mi-
hácsi Sz.(1), Nagy K. (4), Papp 
E., Pintér Á. (2), Rácz L. (10), 
Csíkos L.

Edző: Őrlős Zoltán

Leány Bajnokok Tornája
KOSÁRLABDA

Karcagi Oroszlánkölykök:
Csíkos Lilla, Béres Ildikó, Lippai Anna, Őrlős Zoltán, Fehér Mariann, 

Lócsi Erika, Lócsi Enikő, Pintér Ágnes, Nagy Kitti, Hajnal Tímea, Rácz 
Lilla, Mihácsi Szimonetta, Lázók Vivien, Papp Enikő

Társasjáték-délutánok a Karcagi Ifjúsági Házban!
Kvíz, activity, rejtvények, sakk, malom és egyéb 

játékok közül választhattok!
Helyszín: Karcagi Ifjúsági Ház – földszinti kiállító terem.

Időpontok: 2009. július 3. és 10. (péntek) 15.00 órától
A részvétel ingyenes!

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Július 4. szombat
 X-Men kezdetek: 

Farkas
 Amerikai akciófilm
Július 7. kedd
 Egy boltkóros naplója
 Amerikai romantikus vígjáték
Július 11. szombat
 Watchmen: 

Az őrzők
 Feliratos angol-amerikai-ka-

nadai akciófilm
Július 13. hétfő
 FILMKLUB
 Egy csók és más semmi
 Fekete-fehér magyar vígjáték
 Kezdés: 17 óra
 Belépő: 250 Ft
Július 14. kedd
 Kaméleon
 Magyar film
Július 8. szombat
 Star Trek – Az új nemze-

dék
 Amerikai sci-fi sorozat 

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. június 19.
Kardos Andrea – Szarka László
2009. június 20.
Balajti Csilla – Kundra Zoltán
2009. június 27.
Sipos Edit – Gombos Attila

Születés
Szűcs Judit – Tóth Imre
Kg., Pipacs u. 16.  Imre Bence
Gyökeres Éva – Lugosi József
Kg., Széchenyi sgt. 67/c. 
 Nándor Csaba
Baga Hajnalka – Kovács Imre
Kg., Jókai u. 50.  Imre
Bóka Réka – Szabó Miklós
Kg., Bethlen G. u. 3.  Miklós
Kóródi Ildikó – Nagy Krisztián
Kg., Munkácsy u. 21. 
 Levente Krisztián
Kerekes Andrea – Mátyus Csa-
ba
Kg., Villamos u. 53.  Fanni
Kálmán Mária Ágnes – Bujdo-
só Attila
Kg., Kisújszállási u. 74/1. 
 Sarolta

Halálozás
Bosnyák Lőrincné (Molnár Má-

ria)
 Kg., Jókai utca 44. (1922.)
Barabás Béláné (Nagylaki Éva)
 Kg., Maros u. 1. (1933.)
Bíró Sándor
 Karcag (1931.)
Kulcsár Ferenc
 Karcag (1951.)
Oros László
 Karcag (1946.)
Perge Lajos
 Kg., Deák krt. 23. (1942.)
Vadász Imréné (Balogh Ilona)
 Karcag (1931.)

2009. július 3. péntek, szom-
bat, vasárnap, hétfő

18.00  Műsorajánlat
18.05  Ballagás a Szentannaiban
19.05 Nagykunsági Krónika – 

városi közéleti magazin
             Aktuális kérdések
 - stúdióbeszélgetés
 Vendég: Czókoly Viktori-

án őrnagy
 Karcagi hírek
 - Toyrun
 - Műfüves pálya avató ün-

nepsége
 - Mg. helyzetkép
                Háttér
20.10 Karcag - Parlament fut-

ballmérkőzés

2009. július 7. kedd /szerda
18.00 Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek hozzám – refor-

mátus istentisztelet
19.05 Megyei tükör –magazin

19.30 A hit szava – katolikus 
szentmise

20.45 Nótaszó: Zenés Fürdő 
Show

2009. július 9. csütörtök

18.00 Műsorajánlat
18.05 Ballagás a Kovátsban
19.05 Nagykunsági Krónika – 

városi közéleti magazin
 Aktuális kérdések
 - stúdióbeszélgetés
 Karcagi hírek
 - Turisztikai előrelépés a 

Szélmalmi fogadóháznál
 - Őrsi Imre emlékkiállítá-

sa
 - Vendégségben a nyug-

díjas pedagógus klubban
 Háttér
 Téma: egyenruhában
20.10  Birkafőző Fesztivál

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

Június 11-én délelőtt egy 
gyáli férfi tolatott ki a Szent I. 
sgt.-i parkolóból, de nem ész-
lelte a Szent I. sgt.-on a püs-
pökladányi út felé haladó ke-
rékpárost és nekitolatott. A 
biciklis elesett és nyolc na-
pon belüli zúzódásos sérülést 
szenvedett. 

Június 16-án egy hajlék-
talan férfi tört be a Zuglóger 
egyik kunyhójába, ahol az ott 
talált élelmiszerekből fogyasz-
tott, majd lefeküdt aludni. A 
tulajdonos nem szánta meg az 
éhes és álmos embert, mert az 
elkövetett magánlaksértés mi-
att előterjesztette magánindít-
ványát, így a betörőnek bíró-
ság előtt kell felelnie tettéért.

Június 18-án hajnalban há-
rom körözött személyt fog-
tak el a rendőrök, akik közül 
egy személyt a Szolnoki Bíró-
ságra, kettőt pedig a Szolnoki 
Büntetés Végrehajtási Intézet-
be szállítottak.

Június 20-án hajnalban 
egy gyomaendrődi férfi tett 
bejelentést, miszerint sze-
mélygépkocsijával a Karcag-
Kunmadaras közötti útszaka-
szon őzbakot ütött el. A fér-
fival szemben végzett alko-
holszondás vizsgálat pozitív 
értéket mutatott, így vér- és 
vizeletvétel miatt előállítot-
ták a kórház sürgősségi osz-

tályára, ahol a vért vevő or-
vos a férfit enyhén ittasnak 
találta. Az intézkedők a veze-
tői engedélyét elvették.

Június 23-án egy helyi fér-
fi személygépkocsival közle-
kedett Berekfürdő felől Kar-
cag irányába, amikor egy nyúl 
ugrott elé. A nyuszit elütötte, 
az autó kormányát balra rán-
totta, azonban a nagy sebes-
ség miatt a bal oldali útárok-
ba hajtott, ahol egy fának üt-
között. A gépkocsi vezetője 
nyolc napon túl gyógyuló sú-
lyos sérüléseket szenvedett, a 
járműben - ami szétszakadt - 
keletkezett anyagi kár 1 mil-
lió forint.

Június 27-én egy kisújszál-
lási férfi a püspökladányi úton 
haladt a Széchenyi sgt. irányá-
ból a 4. sz. főút felé. Az úton 
vissza akart fordulni, így az 
egyik bejáróra szándékozott 
tolatni, azonban rosszul ma-
nőverezett, mert az útárok-
ba tolatott. Onnan megpró-
bált kijönni, de nem sikerült. 
A rendőrök intézkedés alá 
vonták, meg is szondáztatták, 
mely pozitív eredményt muta-
tott, ezért vér- és vizeletvétel-
re előállították.

A késő esti órákban a rend-
őrök körözött személyt fogtak 
el, akit a Ceglédi Rendőrkapi-
tányság Fogdájára szállítottak.

Július 3. péntek
Kígyó – Horváth F. úti

Július 4. szombat
 Kígyó – Horváth F. úti - 

nyitva
Július 5. vasárnap
 Kígyó – Horváth F. úti
július 6. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Július 7. kedd
 Kígyó – Horváth F. úti
Július 8. szerda
 Betánia – Széchenyi sgt.

Július 9. csütörtök
 Betánia – Széchenyi sgt.

Július 10. péntek
 Berek – Kiss A. úti

Július 11. szombat
 Berek – Kiss A. úti - nyitva

Július 12. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti

július 13. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

Július 14. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Gyógyszertári ügyelet

Karcag – Fegyvernek 7:1 
(2:0)

Karcag, 100 néző. Jv.: Jan-
csó J. (Nagy S., Puha I.)

Karcag: Bézi, Bujdosó, 
Orosz, Lévai, Novák, Balogh 
R., Szabó D. (Erdei), Békési 
(Varga J.), Habóczki, Sindel, 
Kardos

Edző: Varga János
A huszadik percben Kardos 

kapura tartó lövését egy vé-
dő a gólvonal elől kirúgta. A 
harminchatodik percben Buj-
dosó partdobását Kardos fej-
jel tovább csúsztatta és Lévai 
közelről a hálóba fejelt (1:0). 
A negyvenkettedik percben 
egy hazaadást Kardos a ki-
futó kapus elől a jobb sarok-
ba gurította (2:0). A hatvana-
dik percben Faragó 38 m-es 
szabadrúgása a léc alá vágó-
dott (2:1). A hatvankettedik 
percben Balogh R. és Kardos 
akció után az üresen maradt 
Habóczki a bal sarokba to-
vábbított (3:1). A hatvanhete-
dik percben Bujdosó beadá-
sát Habóczki félmagasan a 
bal sarokba helyezte (4:1). A 
hetvenegyedik percben Sin-

delt elgáncsolták a 16-oson 
belül. A büntetőt Békési a 
jobb sarokba bombázta (5:1). 
A nyolcvannyolcadik perc-
ben Sindel egyéni játék után 
a jobb sarokba lőtt (6:1). A 
nyolcvankilencedik percben 
Kardos lefejelt labdáját Buj-
dosó a kapu elé beadta és a 
jókor érkező Erdei közelről a 
kapuba lőtte (7:1).

Jók: az egész karcagi csa-
pat, ill. Fekete, Takács G.

Faragó Attila: Ma is cso-
da volt, hogy ennyien ki tud-
tunk állni, mindezek ellenére 
a tavaszi eredmények dicsére-
tet érdemelnek.

Varga János: Sikerült szé-
pen búcsúzni a karcagi kö-
zönségtől.

Ifjúsági mérkőzés
Karcag – Fegyvernek 4:2
Góllövők: Balla S., Bor-

si Zs., Rajcsányi, Töviskes ill. 
Nagy L., Farkas

Ezzel a győzelemmel a kar-
cagi csapat az ifjúsági bajnok-
ságban a második helyet sze-
rezte meg.

B. I.
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I. KARCAGI NEMZETI ROCKFESZTIVÁL
2009. július 24-26.

Karcagi Strandfürdő
Előadások, kézművesség, lovasíjász- és lovasharc-

bemutató, gyermekprogramok, néptánc.
Fellépnek:

2009. július 24. (péntek) 20 óra: Kormorán, 
Romantikus erőszak, Jászmagyarok.
2009. július 25. (szombat) 20 óra: 

Kétezer éves ének, Csodaszarvas, Magozott cseresznye.

Napi belépőjegy (strandfürdőjeggyel): 2.000 Ft.
Belépőjegy 3 napra strandfürdőjeggyel: 3.600 Ft (a 

belépőjegy ára a szállásdíjat nem tartalmazza).
Szálláshely foglalása (sátor, faház): 59/503-011.

További információ: 06/70-202-2387 ill. 06/30-301-7471. 
www.karcaginemzetirock.gportal.hu


