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KARCAGI
HÍRMONDÓ

„Most segíts meg, Má-
ria!” volt a mottója a 2010.
évi csíksomlyói pünkösdi bú-
csúnak, amelyre most, az ott 
megfordult ismerősök sze-
rint a tavalyi hatszázezernél 
is több zarándok érkezett. A 
Kis-Somlyó és Nagy-Somlyó 
hegy közötti nyeregben emelt 
színpad körül a székely és a 
csángó, valamint  a magyaror-
szági keresztalják mellett a vi-
lág szinte minden részéről ér-
keztek magyarok és hallgat-
ták meg Böjte Csaba szentbe-
szédét.  

Karcagról közel százan vet-
tek részt a csíksomlyói bú-
csún, amelynek alkalmával a 
Madarasi Hargitán, a székely-

ség szent hegyén életfát állí-
tottak. Az életfát Györfi Sán-
dor szobrászművész készítette 

karcagi fából. Rajta a Nap és a 
Hold  mellett Székelykeresztúr 
és Karcag címerei láthatók.

A Déryné Művelődési Központ adott helyet 2010. május 21-
én a Vidékfejlesztési Országos Fórum címet viselő tanácsko-
zásnak.  A fórummal az érdekképviseletek szakemberei igye-
keztek hozzájárulni az Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Programról kért (s rövidesen az EU bizottsága elé kerülő) fél-
idejű országjelentés megalkotásához.

Azt hiszem, a hónap kö-
zepétől bekövetkező hideg, 
az országszerte átlag felet-
ti mennyiségben jelentke-
ző csapadék, a jégesők, viha-
rok, áradások, belvizek mi-
att is rendkívülinek mond-
hatjuk az idei májust. A mé-
dia-tudósításokból jól tudjuk, 
milyen súlyos helyzet ala-
kult ki, főként az ország észa-
ki tájain, ahol medrükből ki-
lépett folyók, óriási víztöme-
geket levezető patakok okoz-

tak hatalmas károkat. Az pe-
dig május 22-i megfigyelés, 
hogy Siófok környékén eddig 
az átlagos csapadékmennyi-
ség négyszerese hullott le.

Karcagon és környékén vi-
szonylag jobb volt a helyzet, 
de a szakemberek elmondása 
szerint a télen és a tavasz fo-
lyamán érkezett csapadékot 
itt is az átlag másfélszeresére 
lehet becsülni. A február vé-
gi, március eleji belvízhelyzet 
hamar rendeződött, de a ha-

tárban később is megfigyel-
hető vizes foltok jelentős víz-
többletről árulkodtak, és ez 
jelentősen lelassította, illetve 
akadályozta a tavaszi mun-
kák végzését.  

Az utóbbi két hétben pe-
dig az évszakhoz képest hide-
gebb idő köszöntött be, úgy-
hogy Kiss Mihály gazdálko-
dó, amikor a múlt hét köze-

A Karcagi Nagykun Bajtár-
si Egyesület alapítói többfé-
le tevékenységet is megjelöltek 
az egyesület alapszabályában, 
s ezért a szociális tevékenység, 
a családsegítés és a kulturá-
lis programok szervezése mel-
lett komolyan vett, és követke-
zetesen művelt ténykedésük a 
hagyományőrzés is. A hagyo-
mányőrző tevékenység persze 
nem csak a nemzeti ünnepek 
megemlékezéseire korlátozó-
dik. Első eredménye a mai If-
júsági Ház (egykori Helyőrsé-
gi Művelődési Otthon) falán el-

helyezett, a városban valami-
kor szolgálatot teljesített alaku-
latokra emlékeztető márvány-
tábla felavatása volt. 2007 óta a 

tábla. Megkoszorúzásával tisz-
telegnek a Magyar Honvéde-
lem Napján (május 21.) a ma-
gyar fegyveres erők emlékeze-
tének. A hagyományőrző mun-
ka újabb állomásaként Bokor 
József nyugállományú alezre-
des, a Karcagon állomásozott 
honvédalakulatok és a karcagi 
laktanya történetéről összeállí-
tott kötetetét jelentették meg. A 
levéltári kutatásokon alapuló, a 
személyes emlékek összegyűj-
tésével, sok archív fotó közrea-
dásával kiegészített könyv volt 
az alapja (előzménye) egy lak-

tanya-, és alakulattörténeti ki-
állítás berendezésének. Ehhez 

Csíksomlyói búcsú 2010Csíksomlyói búcsú 2010
Karcagi életfa a Madarasi Hargitán

Májusi kora tavasz
Sok a vetetlen terület

Vidékfejlesztési 
Országos Fórum

Folytatás a 2. oldalon

Beiratkozás
Az Erkel Ferenc Művészeti Iskola Igazgatósága értesíti 

a tanulókat és tisztelt szüleiket a 2010/2011. tanévre 
történő beiratkozás idejéről.

A zenei és képzőművészeti tanszakokra az alábbi idő-
pontokban lehet beiratkozni:

2010. május 27. (csütörtök) 14 – 18 óráig,
2010. május 28. (péntek) 14 – 18 óráig,
2010. május 29. (szombat) 9 – 12 óráig.
Szeretettel várjuk a tanulókat és szüleiket.

Egy kis laktanyatörténet

Folytatás a 3. oldalon
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Közéleti szilánkok

Három 
emberöltő…

Annak ellenére, hogy Tria-
non már jó néhány éve nem ta-
bu téma, mégis kavargó érzelme-
ket kelt június 4-e, a békediktá-
tum évfordulója. Elsősorban azért, 
mert most lehetőség nyílik a ket-
tős állampolgárság megadására 
az elszakított területeken élő ma-
gyarok számára.

Ha nem is mindenütt egyforma 
erővel, de fölhorgadnak a nacio-
nalizmusok. Különösen Szlovákiá-
ban, ahol választások lesznek, és a 
szlovák nemzeti pártokat segíthe-
ti talán a „magyar kártya” kijátszá-
sa. (Ez is igazolja a régi tételt: min-
dig a hatalmi, politikai eliteknek 
állt érdekében az etnikumok egy-
más elleni uszítása – az egyszerű 
nép nem volt ellenséges a másik 
náció irányába -, csak miután föl-
korbácsolták az érzelmeket és el-
követtek hatalmi atrocitásokat.)

Mindenesetre Trianon távolo-
dik – ha nem is térben -, de idő-
ben. Három emberöltő telt el a 
szégyenteljes, a versailles-i Kis-Tri-
anon kastélyban aláírt békediktá-
tum dátuma óta. S a főprobléma, 
hogy a nemzettudatban (pon-
tosabban: a nemzet tudatában) 
igazán nem került helyére a tör-
ténet. A fő okok ismertek: több 
mint fél évszázados bolsevista tu-
datrombolás, ám előzőleg a ma-
gyar politikai elitnek sem volt iga-
zán erős népi – nemzeti elkötele-
zettsége…

Az elmúlt nyolc évet is említ-
hetnénk - benne a 2004. decem-
ber 5-e előtti időszakot: amikor is 
a népszavazási „nem”-re való szo-
cialista kampányolás 40 millió fo-
rintba került. Ami ugye önmagá-
ban véve is abszurd, mert a nép-
szavazás tárgya nem valami „revi-
zionista határmódosítás” volt, ha-
nem a kettős állampolgárság…

(Egyébként – furcsa módon – a 
szocialistáknak nem jutott eszük-
be az a történelmi „adalék”, hogy 
annak idején még maga V.I. Lenin 
is igazságtalannak nevezte a tria-
noni békediktátumot, amit persze 
később Sztálinék negligáltak, osz-
tályharcos alapon. Ha már a tör-
ténelmi adalékokat szóba hoz-
tam – lehet, hogy kevesen tudják: 
amikor a nagyhatalmak meghoz-
ták a trianoni döntést, meghúzták 
a határokat. Magyarországon volt 
azért három hely, ahol nemet mer-
tek mondani, és fegyvert is fogtak: 
Balassagyarmaton, Sopronban és 
Kerca-Szomoron. Ez a három hely 
magyar, mind a mai napig.)

Az, hogy az új országgyűlés ill. 
az új kormány, június 4-ét a „nem-
zeti összetartozás napjává” kí-
vánja nyilvánítani, és a kettős ál-
lampolgárság megadása nem 
más, mint nemzetstratégiai mini-
mum…

- ács -

HÍREK
Horgászok figyelem!

Június 1-től az iroda min-
den héten csütörtökön 15 – 18 
óráig tart nyitva.

Vezetőség

A Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Ház rendezvényei

Május 29-én (szombaton) 19 
órakor a Karcagi Szimfonikus 
Zenekar hangversenye „EGY 
KIS KÖNNYŰ – EGY KIS 
KOMOLY ZENE” címmel.
Közreműködik: Kóti Gergő - 
hegedű  -  Vezényel: Pazár Ist-
ván
Jegyek 1.500.- Ft-os áron 

válthatók a DMIK I. emeleti 
irodájában.

június 1-jén (kedden) 19 óra-
kor a Soproni Petőfi Színház 
előadása

Tamási Áron: 
VITÉZ LÉLEK

- tanulságos székely góbés já-
ték két részben -

A 2010. március 31-én el-
maradt BÉRLETES SZÍN-
HÁZ ELŐADÁSA

június 4-én (pénteken) 18 
órakor a Zentai Magyar Ka-
maraszínház és a Vajdasági 
Magyar Versmondó Egyesület 
bemutatja

MAGYARNAK LENNI…
pódiumműsorát.

Belépés díjtalan!

Meghívó
a karcagi görögkeleti 

templomba
A hosszú évek óta lezárt 

görögkeleti templom 2010 
júniusától látogatható lesz 
a Konstantinápolyi Pat-
riarchátus képviselőjével 
történt megegyezés ered-
ményeképpen.

2010. június 1-jén 17 
órakor szeretettel várok 
minden kedves érdeklő-
dőt egy szakmai vezetéssel 
egybekötött bemutatóra.

Gyülekezés a Horváth 
Ferenc utcában, a templom 
parkjában.

Molnár Pál
az 1. sz. választókerület
önkormányzati képvi-

selője

A Déryné Művelődé-
si és Ifjúsági Központ és a 
Nagykun-Víz és Csatorna-
mű Kft. május 30-án (va-
sárnap) 10 órakor a Városi 
Strandfürdőben
CSALÁD – SZERETET 

címmel családi sport és 
szabadidős programot, já-
tékos vetélkedőt szervez.
Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk!

Közhírelés

Karcag városában a kötelező egészségbiztosítás keretében 
igénybe vehető, betegségek megelőzését és korai felismerését 
szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és szűrővizsgálatok 
igazolásáról szóló 51/1997. NM rendelet alapján mellkas-
szűrővizsgálatra kerül sor az alábbiak szerint:

A tüdőszűrés időpontja: 2010. június 4. - augusztus 2-ig.
A vizsgálat helye: Kátai Gábor Kórház Pszichiátriai épüle-

te (Karcag, Zöldfa út 48.)
Szűrési idő naponta:
Hétfő 12:30 – 16:30-ig
Kedd 8:30 – 12:30-ig
Szerda 12:30 – 16:30-ig
Csütörtök 8:30 – 12:30-ig
Péntek 8:30 – 12:30-ig
Augusztus 2-án 12:30 – 16 óráig.
A szűrővizsgálat alól mentesülnek azok a személyek, akik 

egy éven belül ilyen vizsgálaton részt vettek, illetőleg a tü-
dőgondozó intézetben gyógykezelés alatt állnak.

A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi 
szolgálatok térítési díjáról szóló 284/1997. (XII.23.) Korm. 
rendelet alapján 40 év alatti lakosok számára térítésköte-
les. A tüdőgondozó a szűrést megelőző héten meghatá-
rozza a pontos összeget, melyet csekken kell befizetni. A 
csekk beszerezhető a szűrés helyén és a Polgármesteri Hiva-
talban. Az összeget kizárólag csak csekken lehet befizetni, 
és a befizetést igazoló szelvényt a szűrés helyszínén be kell 
mutatni.

Kérem, hogy a szűrésen a személyi igazolvánnyal és be-
tegkártyával (TAJ szám), a 40 év alattiak a befizetést iga-
zoló csekkszelvénnyel jelenjenek meg. 

18 éves kor alatti fiatalok a szűrési napokon személyi iga-
zolvánnyal, betegkártyával, a befizetést igazoló csekkszel-
vénnyel, és szülői kísérettel szíveskedjenek megjelenni.

Rózsa Sándor
jegyző 

FELHÍVÁS 
helyi iparűzési 
adóbevallásra

A Karcag Városi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hi-
vatala felhívja az önkor-
mányzat illetékességi terü-
letén állandó jelleggel vál-
lalkozási (iparűzési) tevé-
kenységet folytató adóalany 
vállalkozók figyelmét, hogy 
a 2009. évi helyi iparűzé-
si adóbevallások benyújtá-
si határideje 

2010. május 31-én lejár.
A késedelem miatti bír-

ság elkerülése érdekében 
kérjük a bevallási határidő 
betartását. 

Az adóbevalláshoz szük-
séges nyomtatványok be-
szerezhetők a Polgármesteri 
Hivatal fsz. 42. sz. helyisé-
gében, illetve  letölthetők a 
www.karcag.hu honlapról.

Karcag Város
 Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

pén tavaszi értékelésre kér-
tem, azzal kezdte, hogy:

- Ez a mostani május in-
kább a kora tavaszi időjárást 
idézi, hiszen nap közben 10-
13 foknál nincs melegebb. Fo-
lyamatosan, szinte megál-
lás nélkül esik az eső és a sok 
víz is hűt. A mára teljesen át-
ázott talaj mellett éjszakán-
ként 5-6 fokra esik a hőmér-
séklet, ugyanakkor valamivel 
túl vagyunk a május közepén, 
azaz rövidesen a nyárias idő-
járásnak kellene következnie.

A bőséges csapadék miatt a 
karcagi határ nagyon vegyes 
képet mutat. A réti földeken, 
mert víz áll bennük,  min-
denütt felsejlenek a régi erek 
medrei. Vannak olyan terü-
letek, ahol még szántó képé-
ben van a határ. A táblák sok 
helyen műveletlenek, és nem 
valószínű, hogy az idén vala-
miféle kultúrnövényt lehet-
ne bele vetni, legalábbis úgy, 
hogy az valami profitot is 
hozzon.

A napraforgó, ahol jó föld-
be és minőséggel vetették, 
ott szépen mutat, szépen fej-
lődik, hiszen ez a növény jól 
bírja a hidegebb, hűvösebb 
időjárást. A hideg azonban 
mégis visszafogja a fejlődé-

sét. A kukoricánál is megvan 
a csapadékmennyiség, de a 
hőmérséklet messze elmarad 
a kívánttól. Ezért aztán sok 
helyen sárga a levélzete, nem 
fejlődik.

- A mi kukoricánk negy-
venedik napja van a földben 
– mondja a szakember -, és 
most tart a 6-8 levélnél, ho-
lott ilyenkor már térdig kel-
lene neki érni. Fázik, vonta-
tott a fejlődése, és azt hiszem 
ez majd a termésmennyiségre 
is kihatással lesz.

A tavaszi árpa, zab szin-
tén vontatottan fejlődött, de 
ezek mostanra már kezdenek 
magukhoz térni. Az olajre-
tek kedveli a csapadékos, hű-
vösebb időjárást, úgyhogy 
szépen fejlődik és a tökve-
tés is kikelt, de egyelőre „fá-
zik”, mint a többi növény. Az 
ősziek közül a búza, ahol jó 
magágyba került, ott nincsen 
gond. Az őszi árpa több he-
lyen „megkunyhósodott”, te-
hát lesz benne szélkár, de at-
tól függetlenül itt jó termés 
várható.

- A meteorológiai előrejel-
zés szerint néhány nap múl-
va már melegszik az idő, és az 
esőzés is abbamarad.

- Ha az időjárás melegebbre 
fordul , nagyon oda kell majd 
figyelni a gomba elleni véde-

kezésre. Másrészt pedig a réti 
talajokon a búzasorok között 
nagyon sok helyen átcsillog 
a víz. Ott a hirtelen felmele-
gedés úgy jelenthet veszélyt, 
hogy, mint mondani szok-
ták, „megfő” a búza. Ezt saj-
nos nem tudjuk kivédeni, de 
a gomba és a gyomok elleni 
védekezés fontos feladat lesz.

- Önnek méhészete is van. 
A legutóbb, mikor beszélge-
tésre hívtam, éppen a Nyírség-
ből üdvözölt. Milyen a tavasz 
a méhek szempontjából?

- Ma egy hete vittük el 
őket a Nyírségbe. most már 
úgy néz ki, hogy az egyenleg 
megvolt, vagyis annyit hord-
tak, amennyit fogyasztottak. 
Ilyenkor ugyanis sok a fia-
sítás, nagyobb hőmérséklet 
szükséges a kaptárban, tehát 
ehhez „el is megy” az eddig, 
ebben a rossz időben hor-
dott mennyiség. Nagy „méz-
termés” biztos nem lesz. Az 
északi országrészben a szélvi-
har miatt nem sok virág ma-
radt a fákon. Nálunk jobb a 
helyzet, de itt meg kilúgozza 
a sok eső, úgyhogy az akác-
virág rövidesen le fog hullani, 
arra tehát nem lehet számí-
tani. Legfeljebb a napraforgó 
lesz majd az, ami szóba jöhet.

Elek György 

Folytatás az 1. oldalról

Májusi kora tavasz
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Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Május 22-24. Dr. Domán György Kg., Ady E. utca 58. Tel.: 06/30-434-5950
Május 29-30. Dr. Godó Zoltán Kg., Kőrös utca 40. Tel.: 06/30-218-5722

Seniorok figyelem!
Következő kerékpáros túránkon a Zádor földjén két keré-

ken címet viselő kerékpártúra útvonalat járjuk be. Ez a Szél-
malmi fogadóháztól a Bengecsegi úton ér a Hortobágy csa-
tornához. Ott az Ágota hídnál lesz egy pihenő, majd a deb-
receni úton a Zádor híd érintésével indulunk vissza, termé-
szetesen több megállóval, amikor Elek György a határrészek 
történetét ismerteti. Erre a túrára 2010. június 6-án 9 órá-
tól kerül majd sor. Gyülekezés a Szélmalmi fogadóház előtt.

(A túra leginkább földutakat érint, ezért az időpont akkor 
is változhat, ha előtte néhány nappal érkezik kiadós eső. Az 
indulást az utak járhatóságától tesszük függővé.)

A szervezők

A kerékpáros határjárássá bővült, senioroknak meghirde-
tett helytörténeti séta iránt érdeklődőket nem kedvetlenítette el 
a múlt alkalommal kellemetlenkedő májusi eső. Az elmúlt hét-
re meghirdetett berekfürdői kerékpártúrán harminc kirándu-
ló vett részt. A szervezők természetesen nemcsak az ötven év 
felettieket, hanem a junior korosztályt is szívesen látták, úgy-
hogy a túra legfiatalabb résztvevője hat éves volt. A bereki ke-

rékpárút biztonságában kerekező csapat két alkalommal tar-
tott pihenőt, s hallgatott meg rövid határtörténeti előadást Elek 
Györgytől, aki a fürdő előtti megpihenő csapatnak – végezetül 
– a Pávai Vajna Ferenc vezette kőolajkutatásról, az üveggyárat 
létesítő Veress Zoltánról és a település kialakulásáról beszélt. A 
túra résztvevői végül felkeresték Körmendi Lajos síremlékét a 
bereki temetőben, s egy csokor – út közben szedett – virággal 
emlékeztek a Nagykunság írójáról. 

Az utóbbi időszak rendkí-
vüli időjárása miatt kialakult 
helyzet a szántóföldön és a 
gyümölcsösökben a megszo-
kottól eltérő növényvédelmi 
munkákat igényel.

Szántóföldi növények közül 
most a búzára kell a legtöbb 
figyelmet fordítani. A növény 
a virágzás stádiumában van. 
A párás meleg mikroklíma 
kedvez a különböző levélbe-
tegségeknek és a fuzáriumnak 
is. Különösen veszélyeztetet-
tek a kukorica előveteményű 
búzák. A gombaölőszeres ke-
zelések optimális ideje most 
van.

A vetésfehérítő bogár fertő-
zés szinte minden táblán álta-
lános. Tévedés azt hinni, hogy 
meg kell várni a tábla kifehé-
redését. Ekkor már a védeke-
zéssel elkéstünk.

A gomba- és rovarölő szeres 
kezeléseket egy menetben is 
el lehet végezni. A szer kivá-
lasztásához kérje növényvédő 
szakember tanácsát.

Gyümölcsösökben most a 

legnagyobb gondot a csonthé-
jasok moníliája, az őszibarack 
tafrinás levélfodrosodása és a 
levéltetű okozza.

Monília tünetei megjelen-
hetnek a cseresznye, meggy, 
kajszi hajtásain, virágain és 
termésein egyaránt. Jellem-
ző az új hajtások elszáradása. 
/Mintha a fát leforrázták vol-
na/. A fertőzött virágok elszá-
radt maradványa a fáról nem 
hullik le, még az őszi lomb-
hullás után is látszani fog.

Sajnos hatékonyan csak 
megfelelő növényvédő szeres 
kezelésekkel lehet védekezni. 
/ pl. Teldor 500 SC/. A keze-
léseket a tenyészidőszak egé-
sze alatt folyamatosan ismé-
telni kell.

A tafrina az őszibarack leg-
fontosabb betegsége. A tü-
netek a levélen jelennek meg 
hússzínű kitüremkedések for-
májában. A fertőzött levelek 
nagyobbak, mint az egészsé-
gesek. Később ezek a levelek 
lehullnak és a fa „tünetmen-
tessé” válik. Ez azonban ne 

tévesszen meg minket, a baj 
nem múlt el. Megfelelő véde-
kezés hiányában a fa folya-
matosan gyengül, mely an-
nak későbbi kipusztulásához 
vezet. A gondos gazda a rend-
szeres védekezést így ezen be-
tegség ellen sem mulaszthatja 
el. /Score 250 EC/

A levéltetű fertőzési nyo-
más jelenleg igen erős. Nagy 
problémát okoz, hogy az érő-
félben levő cseresznyét is ká-
rosítja, ahol a védekezés lehe-
tőségei korlátozottak. Hasz-
náljunk olyan szereket, me-
lyeknek élelmezés-egészség-
ügyi várakozási ideje nem 
hosszabb 3 napnál. Ilyen pél-
dául a Karate Zeon 5 CS.

Minden növényvédő sze-
res kezeléskor szigorúan tart-
suk be a szerre előírt munka-
ügyi és élelmezés-egészség-
ügyi előírásokat. Óvjuk em-
bertársaink egészségét és kör-
nyezetünket!

Hajdú Csilla
növényvédő szakmérnök

Seniorok két keréken

a közben iparteleppé válto-
zott objektum mai tulajdono-
sa  biztosított két szobát az egy-
kori parancsnoki épület eme-
letén. A helyiségeket a Magyar 
Honvédség segítségével rend-
be hozták, majd – pályázaton 
elnyert pénzből – megalkották 
a kiállítást. A Magyar Honvé-
delem Napja megemlékezése-
it követően, 2010. május 22-én 
délelőtt, a meghívott vendégek, 
és az egyesület tagsága jelen-
létében Bokor József nyugállo-
mányú alezredes rövid beszéd 
kíséretében átadta a két em-
lékszobát a nagyközönségnek. 
Amint mondta, nagyon sok 
minden összegyűlt, és igyekez-
tek a teljességre törekedni, de a 
hely (és a pénz) szűkössége mi-
att mégsem kerülhetett minden 
a tablókra és a vitrinekbe. Sok 
anyag kimaradt, de azt az eset-
leges kutatók számára bármi-
kor hozzáférhetővé teszik.

Az emlékszobák egyikében 
egyébként a laktanya és az ala-
kulatok történetét követhetjük 
figyelemmel 1931-től 2005-ig, 
a Honvédség végleges kivonu-
lásáig. A tablókon, dokumen-
tumokon, korabeli újságcikkek 
híreiből, fényképekből követ-
hetjük végig a Kapisztrán Já-
nos kerékpáros zászlóalj, majd 
az annak helyébe lépő 10/III.-as 
zászlóalj (vagyis a 10. Bethlen 
Gábor gyalogezred III. zászló-
alja), végül az 1951-től Karca-
gon állomásozó légvédelmi és 

páncéltörő tüzéregységek min-
dennapjait. A másik szobát 
részben körletté, részben iro-
dává alakították ki, megtöltve 
a katonák mindenkori felszere-
lési tárgyaival, a körlet bútora-
ival. Vagyis a laktanya eredeti 
díszletén belül, kicsit megeleve-
nedik a laktanyai élet.

- Szeretném megköszönni 
mindazok segítségét, akik bár-
milyen módon, tárggyal, doku-
mentummal, vagy munkával 
hozzájárultak az emlékszobák 
berendezéséhez – emelte ki Bo-
kor  alezredes, akit a megnyitó 
után mi is  rövid beszélgetésre 
hívtunk.

- Régi tapasztalat, hogy köny-
vek, kiállítások anyagát szinte 
lehetetlen lezárni, mert az, ha  
lassan is, de folyamatosan bő-
vül. Önök számítanak ilyesmire 
a későbbiekben?

- Hogyne. Csak megemlítem, 
hogy több, mint ötezer fényké-
pünk van digitalizálva, archi-

válva. Ezeket szeretnénk majd 
fénykép minőségben kinyom-
tatni, és albumokba csoporto-
sítani, megkönnyítve így a ku-
tatók dolgát, és természetesen a 
gyűjtést sem zártuk le.

- Hogyan lehet majd megte-
kinteni az emlékszobát?

- Az emlékszoba a Honvéd-
séggel kapcsolatos ünnepnap-
okon mindig nyitva lesz, de 
bárki megtekintheti, ha előző-
leg értesíti a Nagykun Bajtársi 
Egyesület vezetőségét. Ha kell 
kijövünk, kinyitjuk és ha szük-
séges, egy kis „tárlatvezetést” 
is tartunk. Tervünk még, hogy 
szeptemberben meghívjuk az 
iskolák vezetőit és bemutatjuk 
az új lehetőséget. Itt akár törté-
nelem órát is lehet tartani, hi-
szen a rendszerváltás után szü-
letettek már nem ismerik a sor-
katonai szolgálat intézményét 
és hadseregét.

Elek György     

Aktuális növényvédelmi teendők

Árokba csúszott tehergépko-
csi

Május 18-án, 6 óra 50 perc-
kor kezdte meg a vonulást a 
Karcag I. és a Karcag Gyors-
beavatkozó egy, a Gyarma-
ti úton történt közlekedési bal-
esethez, mely során egy kiste-
herautó az út menti vízelvezető 
árokba csúszott. A baleset so-
rán személyi sérülés nem tör-
tént. A tűzoltó egységek felada-
ta a jármű áramtalanítása, az 
üzemanyagfolyás megszünte-
tése volt, melynek során fél pá-
lyás útlezárás vált szükségessé 
az érintett útszakaszon.

Megdőlt tehergépjármű a 4. 
számú főúton

Május 20-án, 21 óra 26 perc-
kor kezdte meg a vonulást a 
Karcag I. és a Karcag Gyorsbe-
avatkozó 7 tűzoltóval a 4. szá-
mú főútvonal 172. kilométer-
szelvényébe, ahol egy jármű-
szerelvény az úttestről lehaj-
tott, ott megsüllyedt, megdőlt, 
az útra visszahajtani nem tu-
dott. A tűzoltó egységek a jár-
művet kamionmentő segítsé-
gével kiszabadították, majd 
az úttestet a szennyeződéstől 
megtisztították. 

TŰZOLTÓSÁG 

TŰZKAKAS

Egy kis laktanyatörténet
Folytatás az 1. oldalról
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Május 31-én, hétfőn fél hat-
tól a Déryné Művelődési és Ifjú-
sági Központ első emeleti klub-
termében Szűcsné Gáspár Ida 
indiai úti élményeiről tart ki-
vetített képekkel illusztrált elő-
adást. A beszámoló India ter-
mészetes életéről szól, amelyet 
kint léte során tapasztalt az elő-
adó, aki már nem először beszél 
a körben nagy sikerrel külföldi 
tapasztalatairól. Minden érdek-
lődőt szeretettel várunk!

A Kunhalom Polgári Kör 
a szokásos nyári szünet előtt 
még két összejövetelt tart, a 

fent említett program mel-
lett június 7-én hagyományos 
Körmendi-megemlékezést. 
Kérjük a kör tagjait, hogy ad-
minisztrációs teendők és az 
őszi tervek megbeszélése mi-
att, ha csak tehetik, legalább 
az egyik alkalommal szíves-
kedjenek megjelenni!

Szeretettel hívja továbbá 
kedves közönségét május 29-
én, szombaton tartandó kon-
certjére a Karcagi Szimfoni-
kus Zenekar. Kellemes szóra-
kozást kívánunk!

V. Gy.

Kunhalom Polgári Kör

India hétköznapjai

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

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

sen, vagy hívja: 
 1. körzet  Molnár Pál, Karcag, Szegfű u. 8. 06-30-2063327
 2. körzet Kovács Sándor, Karcag, Táncsics krt. 23. 06-30-6908103
 3. körzet Kovácsné Kerekes Katalin, Karcag, Kazinczy u. 10/a. 06-30-8501848
 4. körzet Gyurcsek János, Karcag, Ady E. u. 64/b. 06-30-2797930
 5. körzet Dobos László, Karcag,  Kuthen u. 2. 06-30-5350764
 6. körzet Karcagi – Nagy Zoltán, Karcag, Kuthen u. 7. 06-20-9579091
 7. körzet Csányi Sándor, Karcag, Kisújszállási u. 137/c. 06-30-6551115
 8. körzet Pánti Ildikó, Karcag, Erkel F. u. 3/a. 06-30-2400413
 9. körzet Dr. Fazekas Sándor, Karcag, Hunyadi u. 35/a. 06-30-9670972
10. körzet Domján Sándor, Karcag, Szondi u. 11. 06-20-9451822
Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!
Üdvözlettel:

FIDESZ – MPSZ KARCAGI CSOPORTJA 

A Kováts Mihály Emlék-
napok keretében május 12-én 
nyolcadszor rendeztük meg 
az „Ifjú történészek” Me-
gyei Történelem Versenyt is-
kolánkban. Hat település 
(Abádszalók, Berekfürdő, Me-
zőtúr, Nagyiván, Szolnok, Kar-
cag) tíz iskolájának legjobbjai 
mérték össze tudásukat.

A nemes versengést Pánti Il-
dikó önkormányzati képvise-
lő, az Idegenforgalmi és Kül-
kapcsolatok Bizottságának el-
nöke nyitotta meg. Rövid be-
szédében elismeréssel adózott 
a 77 fiatalnak, akik a könnyű 
időtöltések helyett a tudáshoz 
vezető göröngyös utat válasz-
tották.

Amíg a tanulók egyórás 
tesztjüket írták, a kísérő kollé-
gákat igazán esztétikus környe-
zetben, a Johnson Diána ipar-
művész festett selymeit bemu-
tató szaktanteremben várta egy 
kis felfrissülés és szakmai esz-
mecsere lehetősége.

A versenyfeladatok javítá-
sa alatt sem kellett unatkozni-
uk a gyerekeknek. Három népi 
iparművész várta őket az udva-
ron, akik nemcsak bemutatták 

mesterségük alapvető fogásait, 
de módot adtak a kipróbálás-
ra is. Andrásiné Peszeki Ág-
nes mézeskalácsos, Vargáné 
Györfi Erzsébet fazekas-kera-
mikus, Tóth István tűzikovács  
pillanatok alatt érdeklődő ne-
bulók gyűrűjében találták ma-
gukat. Kézműve sfoglalkozás 
Karcagon címmel remek fotó-
kat készített erről Daróczi Er-
zsébet újságíró, megtekinthe-
tők a szoljon.hu-n.

Az eredményhirdetésre is-
kolánk aulájában került sor. A 
helyezéseket Keserűné Ébner 
Tünde tanárnő ismertette, aki 
nyolc évvel ezelőtt útjára indí-
totta ezt a nemes megmérette-
tést. 

A díjakat Pánti Ildikó kép-
viselő asszony és Chrappánné 
Papp Ágnes igazgatónő adták 
át.

A Kováts Mihály Alapít-
ványnak köszönhetően az 1-6. 
helyezettek tárgyjutalmat kap-
tak, de valamennyi résztvevő 
részesült egy kis kínálásban, és 
mindenki emléklappal térhetett 
haza.

A dobogós helyezések év-
folyamonként: 5. évfolyam: 

I. Tóth Zoltán (Kg. Nagykun 
Ref. Ált. Isk.), II. Agócs Krisz-
tina (Kg. Györffy I. Ált. Isk.), 
III. Nyitrai Nóra (Kg. Györffy 
I. Ált. Isk.). 6. évfolyam: I. 
Berec Katalin (Mezőtúr Ref. 
Ált. Isk.), II. Pék Júlia (Szolnok 
Kodály Z. Ált. Isk.), II. Szűcs 
Márta (Abádszalók Kovács Ált. 
Isk.) 7. évfolyam: I. Tóth Tibor 
(Abádszalók Kovács Ált. Isk.), 
II. Ébner Zsuzsa (Nagyiván), 
III. Ferenczi Péter (Kg. Nagy-
kun Ref. Ált. Isk.). 8. évfolyam: 
I. Kohári Zsolt (Kg. Kováts M. 
Ált. Isk.), II. Podhorszky Eni-
kő (Kg. Kováts M. Ált. Isk.), III: 
Hanák Orsolya (Kg. Kováts M. 
Ált. Isk.).

Az iskolák közötti versen-
gésben idén is a Kovátsnak si-
került az élen végeznie, így az 
elmés, nemes Don Quijote de la 
Mancha lovag szobra egy évig 
nálunk várja sorsa további ala-
kulását.

A teljes eredménylista megta-
lálható intézményünk honlap-
ján: kovats-karcag.sulinet.hu

A résztvevőknek, helyezet-
teknek gratulálunk, a támoga-
tást, segítséget köszönjük!

0m.k.v.

Sikeres drog-prevenciós pályázat 
Kiskulcsoson

A Kiskulcsosi Általános Iskolában sikeresen véget ért a 
„Kéz-fogó”című, az alap- és középfokú oktatási intézmények 
számára iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenység 
támogatására kiírt nyertes pályázat megvalósítása.

A 2010. március 01-április 30. közötti időszakban a 7. évfo-
lyamra járó tanulók vettek részt a programban. Ez a projekt, az 
előző években is elnyert pályázati program folytatása volt, en-
nek a korosztálynak már harmadik éve heti egy alkalommal 
dolgoztuk fel azokat a témaköröket, melyek az elsődleges pre-
venció keretében olyan egészségszemléletet és életmódi szokás-
rendszer kialakítását segítik elő, melynek hatására a fiatalok 
eredményes védelmi stratégiát alakítanak ki.

A tematikában hangsúlyosan szerepelt az önismeret, az 
egyén helye a közösségben, az egészséges életszemlélet.

A témák feldolgozása interaktív módon, kommunikációs és 
önismereti játékokkal, a kooperatív tanulási technikák alkal-
mazásával történt. Sokat játszottunk, nevettünk. Remélem, a 
tanultakat alkalmazni tudják tanulóink a mindennapokban és 
átérzik a közösséghez tartozás örömét és felelősségét.

A projekt a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támoga-
tásával valósult meg. 

Lakatos Mihályné
programvezető

„MINDIG VAN REMÉNY”
Daganatos Betegekért alapítvány
2009. évi közhasznúsági 

beszámolójának közzététele
Az alapítványt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 

2007. június 25-i dátummal közhasznú szervezetté minősítette. 
Az alapítvány célja a Karcagon és környékén élő rákbetegek 

részére közösség létrehozása, működtetése. Rákbetegek részére 
segítségnyújtás, ismeretterjesztés, életmódbeli tanácsadás, in-
dokolt esetben szociális alapú segítő akciók szervezése. 
A 2009. évi pénzügyi adatok: 
Bevételek: 
Közhasznú tevékenység bevétele 374.800.-Ft
Támogatás (vállalkozások, magánsze-
mélyek, önkormányzat által nyújtott, 
pályázaton nyert) 291.100.-Ft
Kamat bevétel:        284.-Ft
Bevételek összesen: 666.184.-Ft.
Kiadások:
Közhasznú tevékenység költsége 470.454.-Ft.
Egyéb szolgáltatás (ügyvédi díj, bank-
költség, Alapítv. hozzájár.)   63.016.-Ft.
Kiadások összesen: 533.470.-Ft.
Eredmény: 132.714.-Ft.

A tisztségviselők tevékenységükért anyagi juttatásban nem 
részesültek.

Karcag, 2010. május. 25.
Váczi Attiláné

Kuratóriumi elnök

Ifjú történészek versengése a Kovátsban

2010. március 27-én 10. alkalom-
mal került sor a hagyományos „Ta-
kács Bálra”, a Gyermekünk Moso-
lya Egészséges Gyermekekért Alapít-
vány, és az óvoda szülői szervezeté-
nek szervezésében.

A Györffy István Általános Is-
kola igazgatója az iskola ebédlőjét 
kedvezményes áron biztosította.

Az est jó hangulatáról a műsor-
ban szereplő kitűnő művészek térí-
tésmentesen gondoskodtak. 

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mű-
vészeti Iskola növendékei, Andy 
és Karcagi Nagy Zoltán, valamint 
Ferenczi Béla és Kolostyák Gyula 
nótaénekesek Barkóczi Zoltán kísé-
retében változatos, színvonalas ösz-
szeállítással szórakoztatták a ven-
dégeket.

Az éjszaka folyamán két alka-

lommal került sor a felajánlott érté-
kes tombolatárgyak kisorsolására. A 
hajnalig tartó tánchoz a zenét Kovács 
László apuka és Fülöp István szolgál-
tatta. A rendezvény bevétele lehető-
séget teremt a Takács P. úti tagóvodá-
ba fejlesztő eszközök bővítésére.

A megvendégeléshez és a tombo-
lák felajánlásához köszönetet mondunk: 
Dr. Fazekas Sándor, Varga Mihály, Dobos 
László, Kurucz István, Karcagi Nagy Zol-
tán képviselő uraknak, Essen Kft., Kerek-
cipó Kft., Nagykun Víz- és Csatornamű 
Kft. – Kálmánné Nagy Mária, Konczi Fe-
renc, Tanka István, Kerekes cukrászda, 
Kardos Kft., Berekvíz Kft., Demeter Mik-
lós Berekfürdő, Szarka Lászlóné, Gulyás 
Ferencné, Szarka Péter, Varázs Ajándék-
bolt, Angelika cukrászda, Melcsi aján-
dékbolt, Zsoan étterem, Laboncz Sán-
dor mesterfodrász, DIMAKO Bt., Fló-

ra virágbolt, Főtéri virágbolt – Nagy 
Dánielné, Áron férfidivat – Takács Edit, 
Kovács Istvánné, Varga Edit Gitta, Sza-
bó Mihály, Lajtos István, Cs. Némethné 
Nagy Szilvia, Karuczkáné Takács Kriszti-
na, Takács József, Rózsáné Kapocsi Szil-
via, Szűcs Jánosné, Kohári Viktória, P. 
Nagy Ferenc, Nagy Anita, Darók Sándor, 
Mátyus Csaba, Vinisné Erdei Tünde, Csu-
ka Ilona, Kompanek István, Dr. Farkas 
Flórián, Fodor Attila, Bodó Géza, Réz-
műves Zoltán, Seres Róbert, Kiss Sándor, 
Pádár Lajos, Szabó Sándor, Szűcsné Kál-
lai Erika, Bíró István, Elek László, a Takács 
Péter úti óvoda dolgozóinak

Köszönet a példaértékű összefo-
gásért.

Kardosné Lakatos Erika
SZMK elnöke

Tapasztó Lajosné
 tagóvoda-vezető

Jubileumi Takács Bál
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Molnárétel 
ajánló

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósulhat meg.

A Csokonai úti tagóvoda Ap-
rólábak néptánccsoport balla-
gó nagycsoportosainak búcsúz-
tatására készültünk 2010. május 
15-én a zenés Fürdő Show kere-
tében.

Délelőtt már a „kisfürdő-
ben” elkezdődtek az előkészü-
letek, Házi Attila, Magyar Já-
nos Zsolt, Szűcs Sándor és neje, 
Putyora László és a fürdő dol-
gozóinak segítségével.

A Camping területén Sza-
bó Imre (a molnár ételek készí-
tője) és Soós Lajos (Katica étel-
bár) főzte két bográcsban a kö-
leskását. Az ebéd a rendezők-
nek, segítőknek készült. A kö-
lest és a hozzávalókat a Nimród 

Bioétterem Hubai Imre támoga-
tásával küldte a rendezvényre.

Az égiek nem voltak kegye-
sek a szabadtéri rendezvényhez, 
mert eleredt az eső, s látszott, 
hogy ez nem csak zápor. 

A néptáncosok és szüleik el-
keseredetten várakoztak, mert 
nem tudták, hogy hogyan to-
vább. A lehetetlent le lehet győz-
ni, de a csodára várni kell. Ezen 
a délutánon a csoda is megvaló-
sult. Bolgovics Andrásné igaz-
gatónő 1445 –kor nyitotta ki a 
Déryné ajtaját, hogy a rendez-
vény megvalósulhasson. 1500 

órakor Kovácsné Kerekes Kata-
lin, a rendezvény háziasszonya 
tréfásan köszöntötte a 2010 első 
Zenés Fürdő Show-jának nézőit. 

A rendezvényt Szarka 
Lászlóné, a Madarász Imre 
Egyesített Óvoda és Pedagógiai 
Szakszolgálat vezetője nyitotta 
meg, aki a magyar néptánc ere-
detét, hagyományát és Györffy 
Istvánt idézte fel.

Gombosné Papp Ibolya óvo-
dapedagógus volt a meglepe-
tés vendég, aki megénekeltet-
te a gyerekeket, szülőket, majd 
a „Madárijesztő” című bábmű-
sorával kedveskedett a gyerme-
keknek.

Az Aprólábak néptánccso-
port legkisebbjei népi játékokat 
játszottak. A programban terve-
zettek szerint a vendég néptánc-
csoportok következtek: a Déry-
né Művelődési és Ifjúsági Köz-
pont Toporgók és Zsiba nép-
tánccsoportjai, Kunné Nánási 
Mónika és Bolgovics Andrásné 
vezetésével, a Györffy István 
Általános Iskola I. b osztályos 

tanulói Takács Nikoletta veze-
tésével, a Nagykun Református 
Általános Iskola Csillagrózsa 
Hagyományőrző Néptánc-cso-
portja Tóth Judit vezetésével. A 
talpalávalóról a Sugalló népze-
nei együttes gondoskodott. 

A néptáncos délutánt az Ap-
rólábak néptánccsoport zárta, 
akik közül búcsúztattuk az ősz-
szel iskolát kezdő gyermekeket.

Az iskolát kezdő gyermekek-
nek, akik az óvodában megis-
merték és megszerették a nép-
zenét és néptáncot, lehetősé-
gük lesz iskolákban és a Déryné 
Művelődési és Ifjúsági Központ 
néptánccsoportjaiban folytatni 
a táncot.

A sikeres, jó hangulatú ren-
dezvény létrejötte az összefogás-
nak köszönhető. 

Köszönöm önzetlen segítsé-
güket, támogatásukat: Déryné 
Művelődési és Ifjúsági Központ 
és munkatársai és köszönöm 
Bolgovics Andrásné, Kovácsné 
Kerekes Katalin és Mulicz Zol-
tánnak. A Nagykun Víz- és 
Csatornaműtől Kálmánné 
Nagy Mária és Szabóné Péter 
Évának. Városi Sportcsarnok-
ból Kálmán Imrénének. Város-
gondnokságtól Molnár Pálnak. 
Táncsics krt. l9 óvoda Halász 
Andrásnénak. Karcagi Nagy 
Zoltán önkormányzati képvi-
selőnek. Földváriné Simon Ilo-
na Nagykun Református Iskola 
igazgatónőjének, Mediátor TV-
nek, ifj. Győrfi Sándor kőfara-
gónak, Vígh és Társa vállalko-
zónak, Nimród Bioétterem Hu-
bai Imrének, Szabó Imre mol-
nár étkek készítőjének, Soós 
Lajos Katica ételbár tulajdo-
nosának, Szopkó Jánosné Tej-
bolt vezetőjének, Kerekcipó 
Kft. Laczik Dénesnének, De-
ák krt.-i Borháztól Fazekas Já-
nosnak, Csurgó Sándornak és 
nejének. Házi Lászlónénak, Pap 
István operatőrnek, Konczi Fe-
renc virágüzlet tulajdonosá-
nak. Külön köszönöm a mun-
káját Konczné Pecze Margitnak, 
Szarka Péternének, Sánta Szil-
viának, Németh Józsefnének, 
Molnár Józsefnének. A Csoko-
nai úti tagóvoda nevelőtestüle-
tének

Benéné Kecskeméti Anna
óvodapedagógus - művésze-

ti instruktor

Lakossági fórum
Értesítjük Karcag város lakosságát, hogy a Karcagi Kistérség – Karcag, Kisújszállás, 
Kunmadaras és Berekfürdő – már lezárt szeméttelepeinek rekultivációs programja  
2010 őszén kezdődhet el. A hulladéktelepek teljes körű helyreállításával, a terület tájba 
illesztésével kapcsolatos munkák, kérdések, észrevételek megvitatására 

2010. május 31-én 
a Városháza 2. sz. termében 

(Karcag, Kossuth tér 1.) 
11:00 órai kezdettel 

lakossági fórumot szervezünk,
 melyre minden érdeklődő karcagi polgárt várunk.

Karcagi Hírmondó Szerkesztősége

a projekt kommunikációs felelőse

A projekt megnevezése: 
„Karcag Kistérség hulladéklerakóinak rekultivációs programja” 

KEOP-7.2.3.0

Kedvezményezett: 
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás

5300 Karcag, Kossuth tér 1.

„Zenés Fürdő Show 
a Dérynében”

Az osztály már nagyon iz-
gatottan várta a számunkra 
akkor még csodálatosan hosz-
szúnak tűnő öt napot, amikor 
a természet közelében tölthet-
jük a napjainkat. Amikor vég-
re elérkezett az indulás napja, 
felszabadultan, tele várakozás-
sal ültünk fel a vonatra. 

A megérkezés csodás volt, 
mindenki elhelyezkedett, 
majd megkezdődött a felfe-
dező utunk. Ernő bácsi ve-
zetésével madárlesre indul-
tunk. A madarak megfigyelé-
se mellett megnéztük a fészke-
ket, odúkat és a madárfióká-
kat is. Tele új élményekkel ér-
keztünk vissza a szálláshelyre, 
majd biciklitúra Gabi bácsival, 
és Nordic Walking Gabi néni-
vel következett. Mindenki fel-
szabadultan és éhesen indult 
vacsorázni. A nap még ezután 
sem ért véget. Sötétedés után 
szentjánosbogár túrára indul-
tunk. A remek nap után min-
denki „jól elfáradva” ment 
aludni. 

Az új élmények, felfede-
zések a következő napokban 
folytatódtak a vizes élőhelyek, 
az erdő élővilágának, a fák nö-
vekedésének vizsgálatával. 
Minden nap gazdagabbak let-
tünk valamilyen új tudással, 
amit az erdei iskola még fe-
lejthetetlenebbé és szebbé tett. 
Biztosan nem fogjuk elfelejte-
ni, amit itt tanultunk és büsz-

kén fogjuk tudásunkat átad-
ni kisebb testvéreinknek vagy 
azoknak az iskolás társaink-
nak, akik még nem találkoz-
tak az élővilág ilyen csodáival. 
Mi sem figyeltünk fel eddig 
ezekre a dolgokra, de most ta-
náraink vezetésével részese le-
hettünk az élővilág csodáinak. 

E mellett túráztunk, 
lovaskocsikáztunk, megtanul-
tuk a térkép alapján való tájé-
kozódást. Ellátogattunk Szol-
nokra a Damjanich Múzeum-
ba, játszottunk és még felso-
rolni is nehéz, mennyi min-
denben volt részünk. A sok 
tudás mellett szorosabb és 
közvetlenebb lett a kapcsola-
tunk osztálytársainkkal, taná-
rainkkal. 

Az elején hosszúnak tűnő öt 
nap nagyon gyorsan elrepült, 
sajnáltuk, hogy vége lett, de 
vidáman, élményekkel gazda-
gon érkeztünk haza. 

Köszönetet mondunk osz-
tályfőnökünknek, Fazekas 
Máriának, Kacsándi Ani-
kó szabadidő- szervezőnek, 
a szüleinknek, Karcag vá-
ros Önkormányzatának és a 
Györffy István Általános Is-
kolának, hogy lehetővé tették 
számunkra az erdei iskolában 
való részvételt. 

Hidasi Dorottya 
Györffy István Ált. Isk. 6.c 

osztályos tanulója

Meggyes béles

Hozzávalók: 4 tojás, 4 
kanál tejföl, 4 kanál cukor, 
4 kanál liszt, 50dkg kima-
gozott meggy, kevés reszelt 
citromhéj.

Elkészítése: Habosra ki-
keverjük a tojás sárgáját a 
cukorral, tejföllel, liszttel, 
és hozzáadjuk a csipetnyi 
sóval felvert tojásfehérjeha-
bot. Kilisztezett tepsibe si-
mítjuk és kirakjuk megy-
gyel. Szép világosra süt-
jük, porcukorral hintve tá-
laljuk.

Meggyes pite

Hozzávalók: 30 dkg cu-
kor, 3 tojás, 2 deci tejföl, 
30dkg rétesliszt, csipetnyi 
só, csipetnyi sütőpor, 60 
dkg kimagozott meggy.

Elkészítése: A cukrot, a 
tojást, és a tejfölt jól kike-
verjük, hozzáadjuk a csi-
petnyi sót és a rétesliszttel 
elkevert sütőport. Jól kike-
verjük az egészet. Kikent 
mély tepsibe öntjük, ma-
gozott meggyel megrakjuk, 
pirosra sütjük. Porcukorral 
hintve tálaljuk.

Erdei Iskolában a Györffy István 
Általános Iskola 6.c osztálya



6 2010. május 28.

2010. május 8-9-én került meg-
rendezésre a Kiskulcsos városrészen 
az Országúti Kerékpáros Diákolim-
pia Országos Döntő.

E jeles eseménynek az elmúlt 
években az ország észak-nyugati ré-
sze, Mosonmagyaróvár és térsége 
adott otthont. Így ebben az évben 
várakozás előzte meg a rendezvényt, 
hiszen az erőviszonyok egyértelmű-
en a keleti országrész fölényét mu-
tatták a triatlon és duatlon verse-
nyek alapján. A 2009/2010. tanév 
kerékpározás iránt érdeklődő közel 
300 tanulója – igazolt és amatőr ka-
tegóriában – állt rajthoz Karcagon. 

Sajnos az időjárás nem fogadta 
kegyeibe az első napi versenyeken 
a résztvevőket. A szombati egy per-
cenkénti időfutamban a legfiatalabb 
indulók bizony itt-ott még jégeső-
ben tekerték a számukra kiszabott 
kilométereket. A később rajtoló kö-
zépiskolás versenyzők szerencséjé-
re a délután folyamán aztán csende-
sedett az eső és a szél. Azonban el-
mondhatjuk, hogy amit szombaton 
a kicsiknek elvett, azt vasárnap visz-
szaadta az időjárás. A mezőnyverse-
nyen fordítva történtek a dolgok. Az 
idősebbek esőben, míg a fiatalabbak 
gyönyörű napsütésben versenyez-
tek. A délután pedig már minden-
ki számára felejthetetlen élményeket 
nyújtott a napsütés, a strandfürdő és 
persze az eredményhirdetés miatt is. 
Karcagi eredmények: 

Egyéni időfutam versenyben: 
IV. korcsoport: 1. Szabó Gergely, 
Kováts Mihály Ált. Isk. 

3. Madarász Roland Kováts Mi-
hály Ált. Isk.,4. Márkus Ani-
kó Kiskulcsosi Ált. Isk. V. korcso-
port: 1. Szepesi Balázs Nagykun 
Református Gimn., 1. Balajti Eri-
ka Nagykun Református Gimn. ,2 
Saliga Viktória Nagykun Reformá-
tus Gimn., 4.Péntek Nóra Nagykun 
Református Gimn., 5.Bérczi Dóra 
Nagykun Református Gimn. VI. kor-
csoport: 2. Futó Tamás Nagykun Re-
formátus Gimn., 6. Csináth Ádám 
Nagykun Református Gimn., 7. Kör-
mendi Krisztián Nagykun Reformá-
tus Gimn, 8. Kovács Máté Nagykun 
Református Gimn., 2. Orosz Gitta 
1992 Nagykun Református Gimn., 3. 
Cseke Petra 1992 Nagykun Reformá-
tus Gimn. 

Mezőnyversenyben: III. kor-
csoport: 7. Kerekes Hajnal-
ka Kiskulcsosi Ált. Isk., 8. Hida-
si Dorottya Györffy István Ált. Isk. 
IV. korcsoport: 1. Király Ádám 
Kiskulcsosi Ált. Isk., 3. Szabó Ger-
gely Kováts Mihály Ált. Isk., 5. Ba-
logh Attila Kováts Mihály Ált. Isk., 
6. Madarász Roland Kováts Mihály 
Ált. Isk., 4. Katona Krisztina Kováts 
Mihály Ált. Isk., 6. Márkus Anikó 
Kiskulcsosi Ált. Isk., 7. Fábián Anita 
Kováts Mihály Ált. Isk., 8. Oszlánczi 
Michelle Györffy István Ált. Isk. V. 
korcsoport: 2. Szepesi Balázs Nagy-
kun Református Gimn., 7. András 
László Nagykun Református Gimn., 
2. Balajti Erika Nagykun Reformá-
tus Gimn., 3. Saliga Viktória Nagy-
kun Református Gimn., 4. Péntek 
Nóra Nagykun Református Gimn., 

5. Bérczi Dóra Nagykun Református 
Gimn. VI. korcsoport: 1. Futó Ta-
más Nagykun Református Gimn., 
5. Körmendi Krisztián Nagy-
kun Református Gimn., 6. Csináth 
Ádám Nagykun Református Gimn., 
2. Orosz Gitta 1992 Nagykun Refor-
mátus Gimn. 

Összetett versenyben: IV. kor-
csoport: 1. Szabó Gergely 1995 
Kováts Mihály Ált. Isk., 3. Király 
Ádám 1995 Kiskulcsosi Ált. Isk., 5. 
Madarász Roland 1995 Kováts Mi-
hály Ált. Isk., 6. Balogh Attila 1995 
Kováts Mihály Ált. Isk. , 5. Kato-
na Krisztina 1996 Kováts Mihály 
Ált. Isk. , 6. Márkus Anikó 1996 
Kiskulcsosi Ált. Isk. V. korcsoport: 1. 
Szepesi Balázs 1994 Nagykun Re-
formátus Gimn., 4. András László 
1993 Nagykun Református Gimn. 
1. Balajti Erika 1993 Nagykun Re-
formátus Gimn., 3. Saliga Viktória 
1993 Nagykun Református Gimn., 
4. Péntek Nóra 1994 Nagykun Re-
formátus Gimn., 5. Bérczi Dóra 
1993 Nagykun Református Gimn. 
VI. korcsoport: 2. Futó Tamás 1992 
Nagykun Református Gimn., 6. 
Körmendi Krisztián 1992 Nagykun 
Református Gimn., 2. Orosz Gitta 
1992 Nagykun Református Gimn., 
3. Cseke Petra 1992 Nagykun Refor-
mátus Gimn. 

Csapatversenyben: III. korcso-
port: 3. Györffy István Általános Is-
kola (Bokor Péter, Harsányi Gergő, 
Keserű Balázs, Kovács László, Hida-
si Dorottya, Vass Veronika) IV. kor-
csoport: 2. Kováts Mihály Általános 
Iskola (András János, Balogh At-
tila, Madarász Roland, Szabó Ger-
gely, Fábián Anita, Katona Kriszti-
na), 3. Kiskulcsosi Általános Isko-
la (Herczegh Zsolt, Király Ádám, 
Magyari József, Rácz János, Márkus 
Anikó, Vass Bianka). V. korcsoport: 
1. Nagykun Református Gimnázi-
um (Andrási László, Szepesi Balázs, 
Bérczi Dóra, Balajti Erika, Péntek 
Nóra, Saliga Viktória). VI. korcso-
port: 1. Nagykun Református Gim-
názium (Csináth Ádám, Futó Ta-
más, Kovács Máté, Körmendi Krisz-
tián, Cseke Petra, Orosz Gitta) 

A verseny szervezői köszönetet 
mondanak a rendezéshez nyújtott 
segítségért, támogatásért az alábbi 
szervezeteknek, személyeknek: Kar-
cag Város Önkormányzata, Sport 
Szolgáltató Központ, Kiskulcsosi 
Általános Iskola, Karcagi Sport-
egyesület, Debreceni Egyetem Ag-
rártudományi Centrum Karca-
gi Kutatóintézet, Karcagi Polgárőr 
Egyesület, Labonczfa Kft., Nagykun 
Víz- és Csatornamű Kft., Essen Kft., 
Dr. Juhász Zsuzsanna gyermekor-
vos, Magor Motorosok.

Köszönjük áldozatkész munká-
jukat a verseny közreműködő ver-
senybíróknak, testnevelőknek, köz-
terület felügyelőknek, a közreműkö-
dő segítőknek.

Külön szeretnénk megköszön-
ni a Kiskulcsosi városrészen lakók 
megértését, türelmét mellyel nagy-
ban hozzájárultak a verseny sikeres 
megrendezéséhez. 

SZÍNPADI MŰSOR
10:00 Ünnepélyes köszöntő 
10:15  Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ mazsorett 

csoportja
10:30  Orosz István – reggeli torna 
11:00  Dalma Dance Club
13:30  Torna Katus Attilával 
14:30   Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 
 néptánccsoportja
17:00  Pelikán TSE – Szolnok
17:30  Adományátadás

TANÁCSADÁS
Alzheimer-kór, kardiológia, csontritkulás, refluxbetegség, 
onkológia, nőgyógyászat témákban
Dietetikus, gyógytornász
Kérdezze gyógyszerészét! 
Genericht Életminőség Program 

11:15  Richter, a hazai gyógyszercég 
11:30  A csontritkulás kezelési lehetőségei 
12:00  Egyszerű feledékenység vagy több?  
 Tények az Alzheimer betegségről 
12:30  A legyőzhető fájdalom – onkológiai előadás 

13:00 Refluxbetegség, mint gyakori probléma 
15:00  Bőr és körömgombásodás – az új népbetegség 
15:30  Szívhang, a hazai kardiovaszkuláris szakértő 
16:00  Urológia – Férfi egészség 40 év felett
16:30  Tények és hiedelmek a fogamzásgátlásban 

Betegségekkel kapcsolatos önismereti és önvizsgáló tesztek 

VÉRADÁS
10-17 óra között a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központban

 nyak és vállöv torna
 gerinctorna

 nyak és vállöv torna
 gerinctorna

 Vitéz László

  
– részvételével növeli a 

13:0000 Refluxbetegség mint g13 gyakori probléma gyak

Országos verseny Kiskulcsoson

1. A pénzforgalmi adatok a következők:

1.1 Bevételek:
Tagsági díj  135 600 Ft
Megyei Önkormányzat   30 000 Ft
Karcag Város Önkormányzata  35 000 Ft
Honvédelmi Minisztérium  250 000 Ft
BEOSZ támogatás    10 000 Ft
APEH 1 %:  161 775 Ft
Banki kamat  489 Ft
Bevétel összesen  622 864 Ft

1.2 Kiadások
Útiköltség  2 100 Ft
Kegyeleti költség  9 500 Ft
Emlékszoba kialakítása  133 305Ft
Hozzájárulás a beszámoló közgyűléshez  71 120 Ft
Nőnapi megemlékezés  38 285 Ft
BEOSZ tagsági díj  30 000 Ft
Koszorúzások  9700 Ft
Egyéb: postaköltség  5 070 Ft
 bérleti díj   14 000 Ft
 irodaszer  12 020 Ft
 banki költség  4 400 Ft
 beteglátogatás  3 310 Ft
 újévi üdvözlő lapok  1 670 Ft

 kirándulás  48 050 Ft
 kerekévfordulósok köszöntése  8 650 Ft
Kiadás összesen 391 180 Ft

2. Vagyon felhasználás
Tárgyévi eredmény
közhasznú tevékenységből 231 684 Ft
Előző évről maradvány  175 876 Ft
Tárgyévi egyenleg   407 560 Ft

Az egyesület nem rendelkezik ingatlannal, tárgyi 
eszközzel.
Az egyesület tevékenységi köre:
-  Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak 

gondozása
-  Kulturális tevékenység, kulturális örökség meg-

óvása (kirándulások szervezése történelmi he-
lyekre –Sopron és környéke )

-  Hagyományőrzés (emléktábla megkoszorúzása 
a volt HEMO falán, emlékszoba kialakítása)

Az egyesület közhasznúsági jelentését a közgyűlés 
2010. január 15-én egyhangúlag elfogadta.
Karcag, 2010. május 04.

Rab János
egyesületi elnök

Közhasznúsági jelentés a 2009. évről
Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület

(5300 Karcag Dózsa György út 5-7.)
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás III. 
emeleti lakás eladó. Tel.: +36/30-359-
5070.

2 szoba + nappalis családi ház eladó. 
Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 11 M Ft. Tel.: 
+36/70-310-1751 v. +36/30-245-7147.

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.: +36/70-
300-9730.

Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 (délelőt-
ti órákban).

Békés megyében, Okányban, 72 m²-es, 
két szobás családi ház, 1676 m²-es te-
lekkel eladó. Tel.: 06/59-314-379 vagy 
+36/30-320-9255. 

Karcagon központhoz közel 100 m²-es 2,5 
szobás, összközműves kertes családi ház-
rész (utcafronti) hozzátartozó garázzsal 
sürgősen eladó. I.ár: megegyezés szerint. 
Tel.: +36/30-461-6358.

Karcagon, a IV. Béla király úton ameri-
kai konyhás, 4 szobás (2 fürdőszobás, 2 
WC), 2 főbejáratos, tetőteres családi ház 
120 m²-es díszkertes, összkomfortos, lak-
ható melléképülettel és garázzsal eladó. 
Vállalkozásra és több generáció együttla-
kására is alkalmas. Mélyen áron alul, akár 
hitelátvállalással is eladó. Csere is érdekel. 
Tel.: 59/313-053 v. 06/20-242-2922.

Tizenöt éve épült 5 szobás családi ház 
nagy telekkel igényesnek eladó. Érd.: Kg., 
Soós I. utca 2. Tel.: 59/312-427 v. +36/30-
363-9585.

Főtérhez közeli 3 szobás + nappalis ker-
tes ház eladó. Kisebb csere + készpénz is 
érdekel. U.itt garázs eladó a hűtőház mö-
götti garázssoron. Tel.: +36/30-239-7616 
v. +36/30-552-1573.

Garázs eladó vagy kiadó a Széchenyi sgt. 
26. sz. alatt. Tel.: +36/30-546-4990.

Tanya eladó! Bármilyen tevékenységre 
alkalmas, kövesút, víz, villany van. Tel.: 
+36/30-229-8516.

Karcag központjában 2 szobás téglaépí-
tésű 54 m²es erkélyes kisrezsijű lakás el-
adó. Tel.: +36/30-447-3918.

Karcagon városközponti, hőszigetelt, 
IV. emeleti, 50 m²-es lakás eladó. Tel.: 
+36/30-547-9987.

Karcagon cserépkályhás, gázkonvektoros 
családi ház sürgősen eladó. U.itt cefre el-
adó. Tel.: 59/400-802 (8 óráig, délben és 
18 óra után).

Építési telek eladó. Kg., Duna utca 24. Tel.: 
+36/70-630-7578.

Karcagon téglából épült kisebb típusú, 
teljes közműves kertes ház betegség mi-
att sürgősen eladó. Utcafronti rész bon-
tás nélkül beépíthető. Tel.: +36/70-273-
7268.

Kis ház eladó 490 m²-es telekkel. Tel.: 
59/312-381.

Keresek ügyfeleim részére eladó lakást, 
házat, építési telket, kertföldet, ipari ingat-
lant. Tel.: +36/20-560-6226.

Albérlet
Karcag városközponti 2. emeleti 2 szo-
bás lakás hosszú távra kiadó. Tel.: +36/30-
644-7542.

Karcagon főtéri 2 szobás, I. emeleti lakás 
felújított állapotban hosszú távra kiadó. 
Tel.: 59/312-679.

Állás
53 éves, érettségizett, rokkantnyugdí-
jas A, B, C, D, E kategóriás jogosítvánnyal 
munkát vállalna. Tel.: +36/70-278-7585.

Állat
Kismacska ajándékba elvihető. Tel.: 
+36/30-963-5073.
Ajándékba adunk 2 db 3 hónapos szür-
ke csíkos fiú cicát. Érd.: Kg., Erkel F. utca 5. 
Tel.: +36/20-383-7129.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! Könnyű, 
természetes és tudományosan igazolt 
program. Tel.: 59/313-284 www.tmhirek.
hu
Fűkaszáló gép és 1 db cserépkályha el-
adó. Tel.: 59/311-477.
42-es méretű menyasszonyi ruha eladó. 
Tel.: +36/30-647-7357.
Bergon babakocsi, középszőnyeg, gard-
rób szekrény eladó. Tel.: +36/30-403-
6062.
Eladó fa targonca (10.000 Ft), 1 db szoba-
kerékpár (15.000 Ft), 1 db 300 kg famá-
zsa (15.000 Ft). Érd.: Kg., Soós I. utca 2. Tel.: 
+36/30-363-9585.
Karcagi fiatalember vásárolna régi: évszá-
mos írott cserépbutellát, fa mézeskalács 
formát, fa tüzelésű pléh fürdőkádat, ülő-
fürdőkádat, mindkét oldalán zománco-
zott lábon álló fürdőkádat, sokfiókos bol-
ti és gyógyszertári pultokat, férfi mecha-
nikus karórát, faragott kapufélfát, bekö-
tött és nem bekötött nagy üvegeket, dió 
furnéros lakkozott szekrényt anyagnak, 
festett vagy faragott fali tékát, kőből fa-
ragott kerti tárgyakat, cserépstukkót, ön-
töttvas dísztárgyakat, festményt, régisé-
get stb. Tel.: +36/30-963-5073.
Árpa, zab, kukorica van eladó. Kg., 
Alkotmány utca 14. Tel.: 59-300-293.
Számítógép + HP 825c színes tintasuga-
ras nyomtatóval, LEG-MAGIC (lábizom 
erősítő), fitnes gép, szauna öv (zsírége-
tő) eladók. Tel.: 59/312-095 (Hal bolt)
Mátrafüred-Pipishegyen családi nyara-
ló kiadó. Tel.: 59/311-817 v. +36/30-455-
6995.
200 literes fagyasztószekrény eladó. Tel.: 
59/314-831.
A böjti szelek szemét hordalékkal tar-
kítják járdáinkat, tereinket. Seprűimmel 
vegyen részt a tiszta városunkért moz-
galomban. Kapható a karcagi piacokon 
vagy a Takács P. u. 9/a. sz. alatt. Támasztó 
létra méretre ismét rendelhető Jani bá-
csinál.
Eladó paraszt kocsi (lőcsös szekér), és 1 
db férfi arany mechanikus kar stopper 
óra. Tel.: +36/30-963-5073.
Utánfutós sátor, dobfelszerelés, szekrény-
sor (olcsón), működőképes Lehel hűtő-
szekrény (magassága 124 cm) eladó. Érd.: 
Kg., Kossuth L. utca 22. Tel.: +36/30-447-
3918.
Eladó régi típusú piros rombuszpala, kúp-
pala (új is); ajtók tokkal és tok nélkül. Tel.: 
+36/30-359-4120.
Méz házhoz szállítás Karcag területén! 
Termelői méz kapható Kg., Füredi utca 
3. Vegyes (kristályos): 1.000 Ft/kg, akác 
(folyékony): 1.200 Ft/kg. Sebők Erika, 
Szőllősi Csaba Tel.: +36/30-963-5073.
Eladó Babetta 207 és Babetta 210-es se-
gédmotor-kerékpár. Tel.: +36/30-963-
5073.
A Kiscipó pékség új mintaboltjába gya-
korlott eladót keres. Jelentkezni fényké-
pes önéletrajzzal a Kacsóh utca 3/13 sz. 
alatti mintaboltban.

Biotermesztőnél tavaszi árpa, zab, kuko-
rica házhoz szállítással is eladó. Érd.: Kg., 
Alkotmány utca 14. Tel.: 59/300-293. 
Centrifuga, mosógép, Camping kerékpár 
eladó. Tel.: 59/314-892.
80 basszus tangóharmónika; 200 l-es 
hordók; új satmot tégla; 1 db gázpalack, 
elektromos fűnyíró; új és használt ajtók, 
ablak; cserépkályha ajtók; hordozha-
tó cserépkályha; színes televízió; Hajdú 
centrifuga; Lehel hűtő; automata elöltöl-
tős mosógép; új gépkocsi külső gumi 13” 
és 14”; alig használt 15”-os gépkocsi kö-
peny; 2100x1200-as utánfutó eladó. Tel.: 
59/312-679.
Gyárilag készült hordozható hegesztő 
trafó és egy pár új állapotban lévő Robi 
járkerék eladó. Tel.: +36/30-229-8516.
Eladó 10 db szék (1.500 Ft/db), 3 db füg-
gönytartó (1.500 Ft/db). Érd.: Kg., Erkel F. 
utca 5. Tel.: +36/20-383-7129.
Ó-Németh 3 részes szekrény, ágy, asz-
tal. Francia ágy, fotelok, dohányzó asz-
tal, 3 db kis szekrény, bárszekrény, iroda-
bútorok, csillárok, számítógép + nyom-
tató, villany- és mechanikus írógépek, 
Sony Ericsson kártyafüggetlen mobil, ab-
lakklíma, Samara új kormánymű, Lada, 
Wartburg, Trabant bontott alkatrészek, 
40 db 140x90-es, 10 db 80x40-es egye-
sített ablakszárnyak eladók, cserélhetők 
hízóra, házi szárnyasokra. Tel.: +36/20-
318-0875.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jelzálog-
hitel. Személyi hitelek, lakásvásárlási hi-
tel. Több banki háttérrel! Teljes körű ügy-
intézés! Tel.: +36/70-314-4403 v. +36/30-
647-7324.
Biológia, kémia korrepetálást vállalok. 
Tel.: +36/30-403-6062.
Mindenféle javítást, cipzár cserét, felhaj-
tást, méretre munkaruhát, férfi szövet és 
bársony nadrág varrását rövid határidőre 
vállalom. Tel.: +36/70-300-9730.
Talajvizes házfalak utólagos szigetelése 
falbontás nélkül. Tel.: +36/30-360-3373.
Kedvező áron vállaljuk az alábbi mun-
kálatok elvégzését: járdák, kapubejárók, 
útburkolatok javítását vagy teljes körű 
aszfaltozását; épületek bontását, átala-
kítását; bármilyen  nemű kőműves mun-
kát; tetőépítését és bontását; föld- és 
kubikmunkák végzését; udvarok és tere-
pek tisztítását, takarítását; bármilyen ne-
mű kubikmunkát. Jól képzett szakembe-
rekkel dolgozunk. Nyugdíjasok számá-
ra akár kedvezményt is tudunk biztosíta-
ni. Részletfizetés is megoldható. Továbbá 
vállaljuk bármilyen nemű mezőgazdasági 
munkák elvégzését 50-60 főig. Teljes kö-
rű megbízhatóság. Tel.: +36/30/605-3521 
v. +36/30/346-1454.
Belföldi árufuvarozás platós kisteherau-
tóval. Építőanyag, törmelék, bútor, hosz-
szú anyagok (6 m) szállítása, költöztetés, 
lomtalanítás, udvartakarításhoz. A hét 
minden napján! Tel.: Kovács Zsolt +36/30-
457-2795. (Kg., Tompa utca 12.)
MEGNYÍLT! AZ ANGYALKERT CSALÁDI 
NAPKÖZI Karcag, Ágota utca 15. sz. alatt. 
Várjuk a 2-10 éves gyermekeket, akik sze-
retnének kis közösségben játszani, ta-
nulni! Érdeklődni: +36/30-675-6540 v. 
+36/70-590-9540.

Gépjármű
Trabant 601 (négyütemű 1.1 N. Limusin) 
fehér eladó. Évjárat: 1990. Műszaki: 2011 
január. I.ár: 150.000 Ft. Érd.: Berekfürdő, 
Pávai V. utca 6-12. Tel.: Szatmáriné 
+36/70-615-2406.
Wartburg személygépkocsi eladó. Tel.: 
59/312-381.

Apróhirdetés
Befejeződtek a 2009/10. évi 

sakkcsapatbajnokságok küzdel-
mei. Az NB. II. Tóth László cso-
portjában végül is, mint várható 
volt, a szép eredménynek elköny-
velhető hatodik helyet érte el csa-
patunk a megszerzett 63,5 pont-
jával. Egyenletes teljesítményt 
nyújtott csapatunk, mert a baj-
nokság megkezdésétől a végé-
ig tartotta hatodik helyét, sőt volt 
esélyünk még jobb helyezésre is, 
de végül ezt nem sikerült reali-
zálni.

Az egyéni teljesítményeket néz-
ve, egy-két játékos kivételével, sok 
közepes teljesítmény volt.

De mindenképpen kiemelendő 
az elsőtáblásunk kimagasló ered-
ménye, mert 7,5 pontot szerzett 8 
mérkőzésből. Az ifjúsági korosz-
tályt nagyszerű teljesítményével 
Egyed Viktória képviselte, mert 
6,5 pontot szerzett 11 mérkőzés-
ből úgy, hogy a vesztes partikban 
is többször nyerésre állt. A to-
vábbiakban az 50 %-os, vagy en-
nél jobb eredményt felmutató já-
tékosok a következők: Papp Jó-
zsef 6 pont (9 mérkőzés), Egyed 
Zsolt 6 p. (11), Dr. Kozák Ottó 5 
pont (10), László Béla 5 pont (7/), 
Fodor 4, 5 pont (9), Kovács Ró-
bert 4 pont (5), és Vizkeleti Pál 2 
pont (4).

A megyei I. osztályú csapatbaj-
nokságban nem sikerült a tavalyi 
eredményt elérni. Sajnos többször 
összeállítási gondjaink voltak. A 
csapat 44 megszerzett pontjával 
az ötödik helyet érte el. Minden-
képpen említést érdemel, hogy 
az élen végző Szolnok és Újszász 
csapata csak ellenünk állt ki teljes 
csapatával, míg a többekkel szem-
ben nem, így kissé irreálissá tette 
a bajnokság végeredményét ma-
gatartásuk.
3. hely a megyei rapid 

csapatbajnokságon
A megyei csapatbajnokság zá-

rásaként 2010.május 16-án Jász-
apátiban, az eredményhirdetés-
sel együtt rendezték meg az I. ra-
pid csapatbajnokságot. Városunk 
csapata Egyed Gábor, Kiss Albert, 
Nagy Szilárd, Vízkeleti Pál, Egyed 
Judit, Egyed Viktória, Kovács 
Sándor Feig János összeállításban 
próbált javítani a megyei bajnok-
ság 5. helyezésén. A sorsolást kö-
vetően ismét Szolnok csapatával 
kellett lejátszanunk az első for-
dulót. A megye bajnokától ősz-
szel elszenvedett nagyarányú ve-
reség óvatosságra intett bennün-
ket. A jó alaphangot az erre a ver-
senyre beszálló Egyed Judit gyors 
győzelme adta meg. Ezt követő-
en Feig János és Kiss Albert szép 
győzelme mellett Kovács Sán-
dor döntetlenje már felcsillantot-
ta a győzelem lehetőségét, azon-
ban több pontot már nem sikerült 
szerezni,de a 4,5-3,5-ös vereség 
ellenére is szépen indult a verseny. 
Ezután egy kis pihenőt követően 
Törökszentmiklós csapatán 6:2-
es győzelemmel tarolt csapatunk, 

ahol az első táblán Egyed Gábor 
korábbi csapattársunk - a megyé-
ben 100%-os teljesítménnyel zá-
ró - Ábel Imre ellen nyert egysé-
ges partiban. Ezt követően a meg-
erősített Abony elleni újabb 6:2-
es győzelem már kezdte felcsil-
lantani egy szép helyezés lehető-
ségét. Ebben a fordulóban Nagy 
Szilárdnak is sikerült győznie, 
így már a csapat minden tagjának 
volt győztes partija. A következő 
fordulót a vezető Újszász csapata 
ellen kellett megvívnunk. Sajnos 
a rangadó nem nekünk sikerült 
jól, habár Vízkeleti Pál és Feig 
János szépen nyertek, valamint 
Egyed Gábor is bravúros döntet-
lent ért el FIDE mester ellenfele 
ellen. A többiek viszont vereséget 
szenvedtek, de megszakadt Egyed 
Judit győzelmi sorozata is, ha-
bár ellenfelét túljátszva már szin-
te beírtuk a győztes pontot neki, 
amikor futóját elnézte, és vesztett. 
Nem volt sok idő ezen búsulni, 
mert a következő forduló azon-
nal kezdődött Martfű ellen. Itt a 
csapat minden tagja hihetetlenül 
küzdött és egymás után jöttek a 
győzelmek, habár a végén az első 
táblát elvesztettük, mégis bravú-
ros 7:1-es győzelmet aratott a csa-
pat. Az utolsó fordulóra elkezdő-
dött a számolgatás a dobogóhoz 
2 pont, a 2. helyhez 5 pontra lett 
volna szüksége a csapatnak a jó 
erőkből álló Jászapáti csapata el-
len. Bizony, amikor legfontosabb 
lett volna, akkor játszott leggyen-
gébben a csapat. Egymás után kö-
vették el a játékosok a nagy hibá-
kat, és jöttek a vereségek. Az el-
ső győzelmet az utolsó pillanat-
ban beugró, de a versenyen min-
den partiját megnyerő Feig Já-
nos szerezte, így a csapat legered-
ményesebb játékosa lett. Az el-
ső táblán Egyed Gábor ismét va-
rázsolt, és jó nevű ellenfelét tan-
könyvbe illő kombinációval verte 
meg, amivel biztossá vált a csapat 
3. helye, ráadásul Kiss Albert is 
legyőzte ellenfelét a verseny utol-
só partijában. Így minden jó, ha 
jó a vége, és a megyei 5. hely után 
egy szép 3. helyezéssel sikerült le-
zárni a bajnoki szezont. A megyei 
csapatból kiemelkedett László Bé-
la - aki ezen a napon nem tudott a 
versenyen részt venni -, valamint 
Kovács Sándor, aki most is dicsé-
retesen szerepelt. Ezen a napon 
azonban Feig János hozzáállása, 
játéka, és eredménye lehet min-
denki számára a követendő pél-
da. Szintén dicséretes Egyed Ju-
dit, valamint Kiss Albert 4 pontja. 

Szponzoraink segítsége nélkül 
nem sikerülne erős sakkozókat 
leigazolnunk, így anyagi segítsé-
gük is nagyban hozzájárult ered-
ményes szereplésünkhöz. Megkö-
szönjük támogatóinknak: KVG 
Kft., Városi Önkormányzat, EU-
RÓ Kft., Kerekes László és Wolf 
László uraknak, hogy a sakk-
sportágat szeretik, és ezt anyagi-
lag is kifejezésre juttatják.

Fodor István

Sakkcsapat bajnokságok
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2010. május 28. péntek-

hétfő

18.00  Műsorajánló
18.02  Koncertre készül a szimfo-

nikus zenekar
18.05  Egészségklub
18.35  Ha a Kunok összefognak…
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Téma:Szent Pál Katolikus Is-

kola
 Karcag Hírek
 - látogatható lesz a görög-

keleti templom
 - lélekharangot avattak a 

temetőben
 - lovasturizmus Karcagon
 Háttér
 Vendég: Dr. Aradi Erzsébet
 Téma: Toy Run után
20.10  Kováts Mihály Napok 2010
 - Kunszövetség előadása
 - Kiállítás megynyitója

2010. június 1. kedd , szer-

da

18.00  Műsorajánló
18.05  Jöjjetek hozzám – reformá-

tus Istentisztelet
19.10  Megyei tükör - magazin
19.30  Karcag Sport
 Futballmérkőzés közvetíté-

se
21.00  Nótacsokor

2010. június 3. csütörtök

18.00  Műsorajánló
18.05  Egészség Klub
18.30  Megyei Tükör JNSZ megei 

híradó
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Karcag Hírek
 Háttér
20.10  Önkormányzati ülés

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

Lapzárta: 
kedd 12 óra

Karcagon a Dankó Pista ut-
cán árokásás közben a mun-
kások II. világháborús grá-
nátot találtak. A Honvédség 
Tűzszerész szolgálat munka-
társai II. világháborús német 
páncéltörőgránátként azono-
sították a tárgyat, amit a hely-
színről elszállítottak, és Kar-
cag külterületén hatástalaní-
tották. 

A helyi körözött szemé-
lyek TOP 10 –es de az orszá-
gos 100-as listán is szerep-
lő körözött személyt fogtak el 
rendőreink 20-án este. Több 
éve kerestük már a férfit, aki 
többnyire külföldön bujkált. 
Csütörtök este az ünnepre ha-
zajött, vacsora után már nem 
volt ideje kisurranni a Nyár 
utcai lakóházból, elfogták a 
nyomozók, így megkezdhette 
börtönbüntetése letöltését.  

Május 22-én este Karcagon 
a Kálvin u. 1. szám alatt lévő 
kerékpártárolóból az oda kul-
csos lezáróval lezárt MTB ke-
rékpárt, valamint a Galéria 
ételbár elől is egy lezárt kerék-
párt loptak el.

23-án éjjel egy karcagi nő 
tett bejelentést, mert 17 éves 
lánya, aki 21.30 órakor ke-
rékpárral ment a 4. sz. fkl. út 
mellett lévő Benzinkútra ciga-
rettáért, nem ment haza, élet-
jelt nem adott magáról, tele-
fonján nem érhető el. Szemé-
lyi igazolvány iratok nem vol-
tak nála. Eltűnésekor farmer 
miniszoknya és barna Playboy 
feliratú blúz volt rajta. Kb. 160 
cm magas, vékony testalkatú, 
fekete hosszú hajú, tarkója bal 
oldalán nagy szemölcs van.  

Megyei I. osztályú bajnokság

Május 28. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

május 29. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt.

május 30. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti

május 31. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

Június 1. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

június 2. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti

június 3. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér

június 4.  péntek
 Berek – Kiss A. úti

Hétköznap 20 órától 

készenlétet tartanak a 

gyógyszertárak a másnap 

reggeli 7:30-as nyitásig 

(vagy a vasárnap 9:00 órá-

tól kezdődő ügyeletig).

A készenlét ideje alatt a 

06/30-230-4001 telefon-

számon lehet elérni a ké-

szenlétes gyógyszerészt.

Gyógyszertári 
ügyelet

Karcag – Nagyiván 1:0 
(0:0)

Karcag, 200 néző. Jv.: S. 
Nagy Zs. (Kóródi E., Szilágyi 
S.)

Karcag: Móga, Henk, Orosz 
(Hajdú T.), Lévai, Fodor B., 
Balogh R., Nagy D., Ebekeme, 
Bodor, Bódi (Horváth D.), Er-
dei

Edző: Orosz István
A nyolcadik percben Nagy 

D. 30 m-es lövése a kapu fölé 
szállt. A harmincadik percben 
Kovács 18 m-es szabadrúgását 
Móga a bal felső sarok elől ve-
tődve kitolta. A negyvennyol-
cadik percben Berecz kapás-
lövését Móga bravúrral hárí-

totta. A hatvanhetedik perc-
ben Bódi szögletrúgását Lévai 
a jobb sarokba fejjel csúsztat-
ta (1:0). 

Jók: Henk, Lévai, Bodor ill. 
Földi, Fazekas, Cseki

Illés Rudolf: Ilyen a futball, 
helyzetek sokaságát kihagy-
juk. Karcagnak momentuma 
sem volt, mégis nyert.

Orosz István: Ilyen hét 
után óriási siker a győzelem, 
gratulálok a csapatnak.

Ifjúsági mérkőzés

Karcag – Nagyiván 4:0
Góllövők: Töviskes (3), Ko-

vács

Moziműsor
Május 28. péntek
 Így neveld a sár-

kányodat!
 Amerikai animációs film
Június 5. szombat
 Kecskebűvölők
 Feliratos amerikai-angol 

vígjáték

12

16

Anyakönyv
Házasságkötés

2010. május 22.
Tardi Júlia és Varjú Szabolcs

Születés
Barna Viktória – Kiss János
 Kg., Táncsics krt. 13/3. 
  Zsigmond

Halálozás
Id. Györfi Lajos
 Karcag (1949.)
Kádár Lajosné (Porpáczi 

Mária)
 Karcag (1937.)
Özv. Papp Istvánné (Sipos 

Ilona)
 Karcag (1922.)

Tiszaörs – Karcag II. 
Agrosprint 0:0

Tiszaörs, 150 néző. Jv.: Bodó
Karcag II.: Bartha, Kelemen 

K., Méhes, Kocsis, Mogyorósi, 
Szabó D., Varga J., Varga Zs., 
Kovács Cs., Bíró Cs., Oláh

Cserék: Szabó I., Czinege

Játékos-edző: Laboncz János
Jók: az egész csapat
Laboncz János: Játékra al-

kalmatlan pályán vízifocit ját-
szottunk.

A csapat legközelebb 
Tiszaszentimrén lép pályára.

Megyei III. osztályú bajnokság

Rendőrségi Felhívás!
Kéri a rendőrség annak a járművezetőnek a jelentkezését, 

aki 2010.április 28.-án 09 óra 25 perc körüli időben Karcag, 
Gyarmati  úti vasúti átjáróban látta, észlelte a vasúti sorom-
pó letörésével kapcsolatba hozható járművet.

Jelentkezni lehet: Antal Júlia r.szds  Közlekedésrendésze-
ti Alosztályvezetőnél, a Karcagi  Rendőrkapitányságon 5300 
Kossuth tér  1 szám, valamint a  06-59-500-250 telefonszá-
mon. 

Regionális labdarúgó torna

A hétvégén Füzesabony-
ban került megrendezésre az 
U 9-es korosztály számára ki-
írt regionális labdarúgó torna 
9 csapat részvételével. Amint 
azt Antal Lőrinctől megtud-
tuk, a karcagiak rajtot vet-
tek, mivel a már mumusnak 
számító Egert és Pásztót is le-
győzték, később Füzesabonyt 
is. A tornát végül 5 győze-
lem, 1 döntetlen és két vereség 
eredményekkel zárták, ezzel a 
bronzérmet szerezték meg. 

Eredmények: Karcag – 
Eger 1:0, Karcag – Pász-
tó 3:1, Karcag – Füzesabony 
3:0, Karcag – DVTK 0:2, Kar-
cag – KBSC-A 0:1, Karcag – 
KBSC-B 2:0, Karcag – Gyön-
gyös 0:0, Karcag – DVTK-B 
1:0. A csapat jelenleg a táblá-
zaton a DVTK mögött a má-
sodik helyen áll. Legközelebb 
június 6-án (vasárnap) a Ligeti 
sportpályán jászanak.

Magyar Kupa

Jászszentandrás – Karcag 
0:2

Jászszentandrás, 50 néző. 
Jv.: Csékus (Munkácsi, Bolek)

Karcag: Móga, Henk, Szívós 
G., Lévai, Bujdosó, Balogh R., 
Nagy D., Bodor, Ebekeme, Er-
dei, Bódi

Cserék: Kály, Töviskes, Csík.
Edző: Orosz István
Góllövők: Bujdosó, Nagy D., 

Szívós G.
Orosz István: A házi felada-

tot elvégeztük, és a 64-es or-
szágos főtáblára bejutottunk.

B. I.


