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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Az elmúlt hétvégi szép időben, a gyermeknapra készülve tar-
tották meg a Táncsics körúti óvodában a pünkösdi mulatsá-
got. A dalokból, táncokból összeállított vigasság a kicsik-na-
gyok körében nagy sikert aratott.

A tavaly felújított és rendezvények számára átadott Morgó 
csárda épületében tartotta soros összejövetelét május 31-én a 
Nyugdíjas Pedagógusok Klubja.  Az immár másfél éve műkö-
dő népes közösséget Pánti Ildikó képviselőnő köszöntötte, az 
ez alkalomra összeállított irodalmi műsor, a kedves népdal-
csokor, majd a helytörténeti előadás után a Humán Szolgálta-
tási Iroda látta vendégül a tagságot.

Pünkösdölés

Figyelem!
Értesítjük lapunk olvasóit és hirdetőinket, hogy a Karcagi 
Hírmondó az évtizedes gyakorlatnak megfelelően június 7-től 
szeptember 3-ig kéthetente, vagyis június 18-án, július 2-án, július 
16-án, július 30-án, augusztus 13-án és augusztus 27-én jelenik 
meg. Szeptember 6-tól áll vissza a megszokott heti megjelenés. A 
szerkesztőség természetesen minden héten ügyeletet tart.

Karcagi Hírmondó Szerkesztősége

Az idei év időjárási muta-
tói, legalábbis a közelmúlthoz 
képest, már a hideg, sok ha-
vat hozó és sokáig elhúzódó 
tél miatt is különlegesnek tűn-
nek. Nem szűkölködött azon-
ban átlagokat döntögető idő-

járási eseményekben a kike-
let sem, annak ellenére, hogy 
ebben az évszakban mindig 
is együtt jártak a szélsőségek. 
A változékony időjárás, a jó-
szerivel május eleje óta a nya-
kunkon lévő esőzés, nem csak 

bosszúságot, hanem országo-
san komoly károkat okozott, 
nagyon sok településen pedig 
egyenesen katasztrófahelyze-
tet eredményezett. Hatalma-
san kiáradt patakok, átázott 
domboldalak, belvízben ful-
dokló vagy a sártól megköze-
líthetetlen szántóföldek jelzik 
ezt, no és a gazdák keserűsége. 
Karcag környékén január 1-től 
május 30-ig 302,1 millimé-
ter csapadékot mértek (az 50 
éves átlag 170 mm), és még le-
het nincs vége, hallom Kovács 
Györgyitől, a Kutató Intézet 
meteorológiai méréseket ösz-
szesítő munkatárástól, hiszen 
a június még előttünk áll, és a 
tapasztalat szerint ez a legcsa-
padékosabb hónap.

- A Szent Pál Katolikus Is-
kola az előző intézmény jog-
utódja – mondja Nagy Józsefné 
igazgatónő. - Az új tanévre ké-
szülve minden nevelőt meg-
kérdeztünk, hogy szeretne-e itt 
dolgozni továbbra is. Nem volt 
sem ellenállás, sem tiltako-
zás, egy munkatársunk távo-
zott csak. Úgy gondolom tehát, 
hogy az új helyzetet „gördü-
lékenyen vettük”. Jelenleg 231 
fő a tanuló létszám, 26 nevelő 
dolgozik az intézményben, il-
letve néhány pedagógiai asz-
szisztens segíti a munkánkat. 
Ebben a létszámban nincsen 
benne a négy szerzetes testvér, 
akik aktívan részt vesznek az 
iskola életében. Remi Vericel 
testvér, Catalá Péter testvér és 
Misi Miguel Mont testvér hit-

tant tanít a gyerekeknek, Jordi 
Llussá (György) testvér pedig – 
mivel még egy kicsit töri a ma-
gyart – pedagógiai asszisztens-
ként tevékenykedik. Egyébként 
mind a négyen pedagógiai vég-
zettséggel rendelkeznek. Egész 
évben belefolytak az iskolai 
munkába és azon túl, hogy hit-
oktatást tartanak, szabadidős 
tevékenységet is szerveznek, s 
több, például tánc, gitár és fo-
ci szakkört is tartanak. János 
atya nagyon sokszor megfor-
dul az intézményben és termé-
szetesen a szerzetes testvérek is 
vele konzultálnak. Szeptember 
elején megalakult az úgyne-
vezett pasztorális tanács, ami-
nek tagja a négy szerzetes, Já-
nos atya és az iskola vezetése. 
Ez a pasztorális tanács hivatott 

arra, hogy az iskola lelki éle-
tét irányítsa, szervezze. Kiegé-
szíteném még az első szeptem-
ber történetét azzal is, hogy a 
nevelők jelezték, hogy szeret-
nének valamiféle továbbkép-
zést kapni, mert nyilván a hit-
tanórán felvetődő kérdések-
kel őket is megkeresik a gyere-
kek. Úgyhogy azóta kétheten-
ként mi nevelők is hittanon ve-
szünk részt.

- Az újságból látni, hogy az 
iskolák közötti versenyeken, le-
gyen az tanulmányi vagy sport 
megmozdulás, ugyan olyan ak-
tivitással kiveszik a részüket, 
mint régebben. Sőt! Több ver-
senynek a (házi)gazdái is vol-
tak.

- Persze. Úgy gondoljuk, 
hogy – igaz közel és távol mi 
vagyunk a környék egyet-
len katolikus általános iskolá-
ja, -  nem akarunk sziget lenni 
itt a városon belül. Ugyanolyan 
jó kapcsolatot szeretnénk ápol-
ni az óvodákkal, az általános is-
kolákkal és a középiskolákkal, 
ahogy azt eddig is tettük. Ha-
gyományosan nagyon jól sike-
rült az óvodásoknak meghir-
detett mesemondó verseny. Na-
gyon sokan beneveztek, még a 

Tisztelt Választópolgárok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a települési kisebbségi önkormány-
zati képviselők 2010. évi választásával kapcsolatos „TÁJÉKOZTA-
TÓ” „A kisebbségi választói jegyzékbe vétel iránti kérelem for-
manyomtatvány” megtekinthető Karcag város honlapján (www.
karcag.hu oldalon az „Információ a lakosoknak” / Kisebbségi ön-
kormányzati választás 2010 menüpontban), valamint a Polgár-
mesteri Hivatal Hirdetőtábláján.

A helyi választási iroda postacíme: 
Polgármesteri Hivatal Helyi Választási Iroda 5300 Karcag, Kos-

suth tér 1.
A kisebbségi választói jegyzékbe való felvétel iránti kérelem be-

gyűjtésére rendszeresített gyűjtőláda a Polgármesteri Hivatal 
(Karcag, Kossuth tér 1.) aulájában került elhelyezésre.

Karcag, 2010. május 28.
Tisztelettel:

Rózsa Sándor
jegyző, HVI vezetőSikeres volt az első év

Folytatás a 4. oldalon

Tavaly április közepén adtunk hírt arról, hogy a Zádor Úti 
Általános Iskolából egyházi fenntartású, római katolikus is-
kola lesz. Akkorra már sikeresen megtörtént a beiskolázás, s 
Nagy Józsefné igazgatónő és Galsi János plébános úr készség-
gel adott tájékoztatást az intézményről és a  készülődőben lé-
vő új tanévről. Azóta vége felé közeleg a tanév és az intézmény 
első, egyházi iskolaként eltöltött esztendeje is. Ha figyeltük a 
Hírmondót, láthattuk benne a híreket a Szent Pál Iskola ren-
dezvényeiről, tanulmányi és sportversenyeiről, legutóbb pe-
dig a Szent Pál hét rendezvényeiről, ami után időszerűnek lát-
szott ismét látogatást tenni a Zádor (Kossuth Lajos) utcában, 
s megkérdezni amit ilyenkor szokás: milyen tapasztalatokkal 
zárták azt a kétszeresen is újnak számító tanévet?

Tavaszi esőrekordok

Folytatás a 3. oldalon
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Közéleti szilánkok

A parlament 
a helyén van

Már persze a kormány is, miután 
miniszterei letették az esküt, hétfőn 
megtörtént az első kormányülés. Le-
zárulnak az átadás-átvételek, akta-
halmazok, sőt aktahegyek tornyosul-
nak az immáron kevesebb számú mi-
nisztériumokban. (Pontosabban: fe-
lelős minisztériumokban.) Az elmúlt 
hét végén még meglepődve olvastuk, 
hogy egyes minisztérium még az utol-
só pillanatban is tízmilliókat osztoga-
tott néhány kegyeltjének – valamifaj-
ta hűségadományként.(Talán ponto-
sabb lenne a hűbéradomány kifejezés, 
pl. a Mozgó Világ folyóirat esetében.)

Amit ők apróságnak tartanak, nem 
úgy, mint egy-két árvíz sújtotta tele-
pülés. Persze, ha a 1358 milliárdos hi-
ányhoz viszonyítjuk, akkor valóban ba-
gatell…

A legnagyobb ellenzéki párt két 
képviselője most már vehemensen 
szociálisan érzékeny. Lendvai Ildi-
kó és Mesterházy Attila is adja az öt-
leteket, mivel foglalkozzon a kor-
mány: a nyugdíjaktól kezdve a devi-
zahitelesekig. Bezzeg négy – de még 
fél (!) - évvel ezelőtt sem voltak eny-
nyire érzékenyek. Csak a Trianon em-
léknap ügyében konzekvensek – va-
lahogy nem tetszhet a „Nemzeti Ösz-
szetartozás Napja” elnevezés sem, ezt 
sem tudják megszavazni. (Nem egé-
szen értem Hiller urat sem, aki má-
jus 9-ét, a „Győzelem napját” is ösz-
sze akarta vonni június 4-ével. Hiszen 
ő, minisztersége előtt az ELTE történe-
lem tanszékén oktatott, s néhány hall-
gatója még kedvelte is előadásait. Ne-
ki kellene legjobban tudni, hogy a két 
dátum elég nehezen rokonítható. (Bár 
kétségtelen, hogy az idén Moszkvá-
ban az egykori kisantant államok ka-
tonái együtt masíroztak a Vörös Té-
ren, sőt, még egy lengyel díszegység 
is meghívott volt...) Talán az egyko-
ri FIN (Forradalmi Ifjúsági Napok) idé-
ződtek föl emlékeiben: akkor lehe-
tett több napot is egy csokorba kötni. 
De ez a módosító javaslat elég gyen-
ge lábakon állt, pedig ott szunyókált 
Vitányi Iván is Hiller úr mellett, oldal-
ba bökhette volna, hátha jobb ötlete 
támad. Szóval, úgy tűnik az MSZP ré-
széről késik a konstruktív ellenzékiség. 
Az is lehet, Lendvai Ildikó megint har-
sányan fog megnyilatkozni: NEM LESZ 
GÁZÁRCSÖKKENÉS - szajkózza majd a 
pulpitusról. Kétszer mondja, hogy Or-
bán Viktor is megértse. És nem kizárt, 
hogy bejöhet neki: ha Iránt tényleg 
„felszabadítja” az USA, vagy valami-
lyen ázsiai háborúcska kirobban Korea 
körül. Ám legyünk optimisták – bár a 
Közel– Keleten most minden megtör-
ténhet, meg annak az ellenkezője is…

Sajnos a májusi esők most nem ér-
tek aranyat, sőt, ellenkezőleg. Minden-
esetre biztató, hogy a Komárom–Szé-
kesfehérvár közötti mellékvonalon új-
ra elindul a személyszállítás. Reméljük, 
majd a tiszafüredi vonalon is…

- ács -

HÍREK
Születésnapot ünnepelt 

az Idősek Klubja

Németh Istvánné kilenc 
gyermek édesanyja 70. szüle-
tésnapját ünnepelte 2010. má-
jus 23-án.

A klubtagok nevében kí-
vánunk neki hosszú életet, jó 
egészséget, sok örömet és bol-
dogságot.

Köszönet
A gyermeknap alkalmából 

köszönetünket fejezzük ki a 
bohóc doktoroknak (Gólyafé-
szek Otthonból), Karcag város 
Vegyskórusának a színvonalas 
gyermeknapi műsorért.

Kátai Gábor Kórház
Gyermekosztály lábadozó 

kis betegei
és dolgozói nevében

Nagyon sok szeretettel gra-
tulálunk Soltész Nagy Ibolyá-
nak, a karcagi „Gólyafészek 
Otthon” vezető-pedagógusá-
nak, a Teleki Blanka díj kitün-
tetéséhez.

További munkádhoz és ma-
gánéletedben sok sikert, és jó 
egészséget kívánunk: barátaid.

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Június 5-6. Dr. Magyar György Kg.,Hajnal utca 22. Tel.: 06/30-852-0465
Június 12-13. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758
Június 19-20. Dr. Terjék Imre Kg., Duna utca 7. Tel.: 06/20-939-4650

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 

NYÁRI NAPKÖZI
Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
A Karcag Városi Önkormányzat ez évben is biztosítja a 

nyári szünet idejére a hagyományos nyári napközit a dolgo-
zó szülők gyermekei számára.

Időpont: 2010. június 21. – augusztus 13. között 8 héten 
át.  Hétköznapokon 800 órától délután 1600óráig.

Helyszín: JNSZ Megyei Kádas György Óvoda, Ált. Isko-
la, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani In-
tézmény, Diákotthon és Gyermekotthon (Karcag, Kisújszál-
lási u. 45.)

A napközibe jelentkezhetnek a város általános iskolásko-
rú gyermekei (akiknek a szülei dolgoznak) – elsősorban az 
alsó tagozatosok - az iskolákban igényelhető jelentkezési la-
pon. A jelentkezési lapokat az iskolákban gyűjtik össze.

Leadási határidő: 2010. június 7. 
A napközi étkezési díját is az iskolákban kell majd befi-

zetni.
A jelentkezett gyermekek szüleinek tájékoztató megbeszé-

lést tartok.
Szülői értekezlet időpontja: 2010. június 14. 17 óra, 
helyszíne: JNSZ Megyei Kádas György Óvoda, Ált. Isko-

la, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani In-
tézmény, Diákotthon és Gyermekotthon.

A napközihez a nyár folyamán is lehet csatlakozni, e 
szándékot kérem, szíveskedjenek a helyszínen, illetve a 06-
30/605-8054 telefonszámon időben jelezni.

Veres Lászlóné
projektvezető

Május 27-én a Dobos Lász-
ló alpolgármester által leveze-
tett soros testületi ülés viszony-
lag gyorsan lezajlott. A képvise-
lők mindössze tizenhét napiren-
di pontot vitattak meg, de ezek-
nek a felét adatvédelmi okok 
miatt zárt ülésen tárgyalták.

Elsőként a városunkban mű-
ködő gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatok ellátásá-
ról szóló beszámoló került meg-
tárgyalásra. Törvény által előírt 
módon, minden év május 31-ig 
kell elkészíteni ebben a témában 
egy értékelést, amelyet megkap 
az Észak-alföldi Regionális Ál-
lamigazgatási Hivatal Szociá-
lis és Gyámhivatal Osztálya is 
Szolnokon.

A beszámoló részletesen kitér 
minden olyan területre, amely-
hez önkormányzatunk biztosítja 

a pénzbeni, természetbeli, vala-
mint az egyéb alapellátásokat. A 
teljesség igénye nélkül, ilyen pél-
dául a kiegészítő gyermekvédel-
mi támogatás, óvodáztatási tá-
mogatás, rendkívüli gyermek-
védelmi támogatás, gyermek-
tartásdíj megelőlegezése, stb. De 
ide tartoznak olyan napközbe-
ni ellátások is, mint a bölcsőde, 
óvoda, iskolai napközi, vagy épp 
a gyermekek átmeneti otthona. 

A szociális bizottság megál-
lapítása szerint a városunkban 
működő gyermekvédelmi rend-
szer a törvényi elvárásoknak 
megfelelően működik. A beszá-
molót a testület elfogadta.

A második napirendi pont 
a Karcagi Ipari Park Kft. tevé-
kenységéről szólt. A KIP 2009-
ben is nyereséges évet zárt, an-
nak ellenére, hogy az elmúlt 

másfél év során a válság hatásá-
ra, több betelepülni vágyó vál-
lalkozás visszakozott, vagy el-
halasztotta döntését. Ezek kö-
zött lett volna pl. kamionmosó, 
zöldségfeldolgozó, logisztikai 
központ. Így a társaság számára 
a már közművesített terület el-
adása, vagy bérbeadása a cél to-
vábbra is.

A képviselő testület, már 
2009-ben döntött arról, hogy a 
városban működő, a mezőgaz-
daságban dolgozó és környe-
zetvédelemmel foglalkozó ci-
vil szervezeteket pályázat útján 
támogatásban részesíti. Az ön-
kormányzat idén is meghirdeti a 
pályázatot. Jelen pályázat kere-
tében karcagi székhelyű, ill. or-
szágos szervezet helyi tagozata-
ként bejegyzett, legalább két éve 
működő, folyószámlával ren-
delkező egyesületek, társadalmi 
szervezetek, alapítványok indul-
hatnak. Nem pályázhatnak, po-
litikai pártok, azokat támogató 
társadalmi szervezetek, biztosí-
tó egyesületek, egyházak. A be-
adási határidő: 2010. június 15.

A képviselők újabb útalapépítő 
közösség támogatását szavazták 
meg. Így hamarosan a Sólyom 
utca, Csokonai utca és a Pernyés 
utca közötti szakasz útalapja ké-
szülhet el hamarosan.

Cselényi Csaba

Horgász tábor
A Karcagi Nagykun HE gyermek és ifjúsági horgásztá-

bort szervez 6-18 éves korig a szajoli Holt-Tisza partra au-
gusztus 8-15-ig. A tábor várható költsége 9-12 ezer Ft/fő. Az 
első 25 fő jelentkezését tudjuk elfogadni.

Jelentkezési határidő: június 24-ig minden csütörtökön 
15-18 óra között a horgászegyesület irodájában (Pártok Há-
za) 5.000 Ft előleg befizetésével.

Bővebb információ: +36/30-357-6722.
Vezetőség

Testületi ülés
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Seniorok figyelem!
A pár napja – mondhatni folyamatosan – zuhogó eső el-
mosta a vasárnapra meghirdetett kerékpártúrát. Ha az 
esőzés megáll, és megfelelően szárad az út, talán 2010. jú-
nius 19-én 14 órakor lehetőségünk lesz útnak indulni az 
ágotai hídhoz. Minden az időjárástól és az útviszonyoktól 
függ. Újabb értesítést a Hírmondó 2010. június 18-ai szá-
mában találnak majd.

Üdvözlettel:
a szervezők

Letört ágak veszélyeztették a 
forgalmat a Varró utcában

Május 27-én, 14 óra 40 perc-
kor Karcag belterületére, a 
Varró utcába vonultak a tűz-
oltó egységek, mivel ott egy fa 
több ága meghasadt és letört, 
így a közúti- és a gyalogos for-
galmat veszélyeztette. A tűz-
oltók az emelőkosaras gépjár-
mű, illetve fűrészek segítségé-
vel megszüntették a veszély-
helyzetet.
Belvíz Karcagon

A május 28-án éjjel Kar-

cagra hulló nagy mennyisé-
gű eső miatt 2 alkalommal vo-
nultak tűzoltó egységek vízel-
távolításra az esőt követő na-
pon. Mindként esetben, a Déli 
utcában került sor a beavatko-
zásra, ahol egy mélyebben fek-
vő telekre épített lakóépület-
be folyt be, majd később folyt 
vissza a víz. Május 31-én újra 
vonultak ugyanoda a tűzoltók, 
ismét vízeltávolítás céljából.

A beavatkozásról fényképek 
a web.t-online.hu/kgtpk cí-
men találhatók.

TŰZKAKAS

Pályázati kiírás
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a város-

ban működő, mezőgazdaságban és környezetvédelemben dol-
gozó civil szervezetek tevékenységének segítésére, szakmai 
programjainak megvalósítására, tárgyévi költségvetésében az 
e célra elkülönített pénzügyi keret erejéig vissza nem téríten-
dő támogatást biztosít, amely pályázat útján vehető igénybe.

A keretösszeg mértékét a képviselő-testület éves költségve-
tési rendeletében határozta meg, amely 2010-ben 200.000 Ft.

A részletes pályázati kiírás megtekinthető a Polgármesteri 
Hivatal aulájában.

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető sze-
mélyesen (Polgármesteri Hivatal 12. sz. irodájában Lingné 
Orosz Hajnalka), vagy a 06/59-500-622-es telefonszámon.

A pályázati kiírás és az adatlap személyesen átvehető a Pol-
gármesteri Hivatal 12. sz. irodájában Lingné Orosz Hajnalka 
ügyintézőnél.

A pályázatra vonatkozó határidők:
- a pályázat benyújtásának határideje: 2010. június 15.
- a pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.
- a pályázat elbírálásáról a döntést követő 15 napon belül 

írásban értesül a pályázó.

Felhívás!

Felhívjuk minden tisztelt ver-
senyző figyelmét, hogy aki a 
Karcagi Birkafőző Fesztiválon a 
birkafőző versenyre, a diák bir-
kafőző versenyre és népi éte-
lek versenyére be kíván nevez-
ni, azt alap áron (tavalyi össze-
gek), a legkésőbb június 14-ig 
beérkezett nevezési lapon tehe-
ti meg! Helyszíni nevezésre csak 
magasabb nevezési díj fizetése 
mellett van lehetőség! Részle-
tekről érdeklődhetnek, valamint 
a nevezési lapok letölthetők a 
www.karcag.hu oldalról! 

Tisztelettel:
Kolostyák Gyula

A Richter Egészségváros ren-
dezvény résztvevői nemcsak sa-
ját egészségükért tehetnek, ha-
nem városukért is. 

Június 5-én Karcagon, a 
Déryné Művelődési Köz-
pont előtti területre beköltö-
zik a Richter Egészségváros. 
A szórakoztató családi prog-
ramok mellett a rendezvény-
re kilátogatók ingyenes szű-
rővizsgálatokon, tanácsadás-
okon vehetnek részt. A hazai 
gyógyszercég egészségneve-
lő kezdeményezése arra bíz-
tatja az embereket, hogy mi-
nél többen tegyenek egy-egy 
lépést saját egészségük meg-
őrzése, fenntartása érdeké-
ben. Az akció különlegessé-
ge, hogy Karcag és a térség la-
kosai részvételükkel növelik 
a Richter Gedeon által a kar-
cagi Kátai Gábor Kórház szá-
mára felajánlott 2.000.000 Ft 
alapadomány összegét. Ezt az 
adományt minden látogató sze-
mélyesen növelheti a rendezvé-
nyen való részvételével, például 
a helyszínen elvégeztetett szű-
rővizsgálatokért vagy a meg-
hallgatott előadásokért kapott 
adománypontok alapján. 

A 10 és 18 óra között zaj-
ló programokon többek kö-
zött prosztata-, csontritkulás- 
és bőrgyógyászati szűrést, ko-
leszterinszint- és vérnyomás-

mérést végeztethetnek el szak-
emberekkel a rendezvényre lá-
togatók. A szűrések mellett 
Alzheimer-kór, reflux betegség, 
csontritkulás, kardiológiai, on-
kológiai, nőgyógyászati témá-
ban felmerülő kérdésekre kap-
hatnak választ, de dietetikus 
és gyógytornász és gyógysze-
részek is rendelkezésre állnak 
egész nap. A legaktívabbak a 
torna mellett gyógytorna gya-
korlatokat tanulhatnak és vé-
gezhetnek, valamint véradáson 
és elsősegélynyújtás oktatáson 
és bemutatón is részt vehetnek.

Az esemény védnöke Rudolf 
Péter színművész, aki szemé-
lyes példával bíztat az egész-

séges életmódra. Katus Attila 
aerobik világbajnok gyakorla-
ti útmutatót is ad: szórakoztató 
fitnesztornára várja a fiatalokat 
és az idősebbeket egyaránt, ez-
után pedig személyre szabott 
tanácsokkal segíti az érdek-
lődőket. Az esemény háziasz-
szonya Jaksity Kata műsorve-
zető. A családi rendezvényt a 
gyermekprogramok mellett he-
lyi sportegyesületek és tánccso-
portok bemutatkozása színe-
síti. A legkisebbeket a Madzag 
Bábegyüttes várja.

A részletes programról a 
www.egeszsegvaros.hu honla-
pon olvashatnak bővebben az 
érdeklődők.

Milliókat érő egészség
Karcagra érkezik az országos programsorozat

A Egészségváros egyszerre nyújt szűrő-, felvilágosító és szó-
rakoztató programokat. (Foto: Baja, Szentháromság tér, 
Egészségváros archív)

Az év első öt hónapjáról el-
mondható, hogy négyben az 
ötvenéves csapadékátlag (kö-
zel) kétszeresét mérték, kivé-
ve a márciust, amikor az átlag 
25 milliméter helyett csak 12,1 
mm érkezett. A téli hideg elhú-
zódott. Február első felében a 
napi középhőmérséklet a sok-
éves átlag alatt maradt, a hónap 
végére viszont – a szokott –0,6 
C helyett 0,5 C-ra, azaz egy fok-
kal az átlag felé emelkedett. Ez 
az egy fok többlet mutatkozott 
meg a márciusi mérésekben is, 
mert a szokásos csapadékmeny-
nyiség felét produkáló márci-
usban az átlagos 4,9 C helyett 
6 C fok volt. Meg kell itt emlí-
teni viszont, hogy a hónap eleje 
az átlagnál hűvösebb volt, csak 
a mindig fordulást hozó már-
cius 18-a (Sándor, József, Bene-
dek napok) után kezdődött el a 
folyamatos és intenzív melege-
dés. A szeszélyességéről neve-
zetes áprilisban az idén sem kel-
lett csalódnunk. A hónap ele-
jén igazi napos és meleg tavaszi 
idő járta, április 9-én a napi ma-
ximum hőmérséklet 20,7 C fok 
volt. Másnapra viszont ez majd-

nem tíz fokot zuhant, azaz 11,9 
C-ra esett vissza. A hideg né-
hány napig tartott, és csak két 
hét elteltével emelkedett a na-
pi maximum ismét 20 fok fe-
lé. Áprilisban 63,3 mm csapa-
dékot mértek, ami a megszokott 
mennyiség kétszerese.

Az áprilishoz hasonlóan hul-
lámzó volt az időjárás május-
ban. A hónap elején 20-26 C fok 
közötti melegeket mértek, amit 
május 15-től egy hidegfront sza-
kított meg. Ennek következté-
ben május 18-án már csak 12,1 
C fok volt a napi középhőmér-
séklet, ami 21-e óta mutat is-
mét emelkedést. No, és az érté-
kes májusi eső! Abból a kelle-
ténél jóval többet, az átlag (54 
mm) kétszeresét, összesen 113 
millimétert mértek. Megjegy-
zendő, hogy az 50 éves átlagok 
január és május vége között 170 
mm csapadékot mutatnak. Ez-
zel szemben 2010. január 1-től 
május végéig 302,1 mm csapa-
dék hullott, ami már nem bosz-
szantóan, hanem kártékonyan 
sok. Hasonlóan csapadékos ta-
vasz legutóbb 2006-ban, még 
az előtt pedig 1998-ban és 1999-
ben volt – mutatja Kovács Györ-
gyi az évtizedes méréseket. 

- Az ebben az évben leesett 
302 milliméter minden koráb-
bi átlagnál magasabb, ugyan-
akkor tudjuk, hogy október óta 
minden hónapban átlagon felüli 
mennyiségű volt a csapadék. A 
talaj mára teljesen telített és így 
országszerte probléma a belvíz-
kár. A belvíz elleni védekezést 
viszont nehezíti, hogy a befoga-
dó folyók áradása miatt nincs 
hová átemelni a vizet.

A tavaszi munkákat alapve-
tően a viszonylag hideg tél és a 
csapadékos időjárás határoz-
ta meg. Az elvetett répa példá-
ul a teljes területén kifagyott, a 
helyére kölest és napraforgót ve-
tettek. Az őszi vetésű kultúrák 
ezek kivételével jól teleltek, a je-
lenlegi fejlettségi állapotuk jó-
nak mondható. A tavasziak a 
csapadék, és az ezzel egyenes 
arányban változó talajviszony-
ok függvényében kerültek elve-
tésre. A talajelőkészítés rendkí-
vül nehézkesen halad és a víz-
borításos területek nagysága 
nőtt. Az átázott talaj miatt nagy 
gond a vegyszeres védekezés el-
végzése ill. elmaradása. Most 
már tehát inkább az eső nélküli, 
szárazabb időjárás lenne a jobb.

Elek György   

Folytatás az 1. oldalról

Tavaszi esőrekordok

Könyvhét

Az Ünnepi Könyvhét ke-
retében „Kenyérsütögető” 
címmel irodalmi alkotások 
alapján készült gyermek-
rajzokból nyílik kiállítás a 
Városi Csokonai Könyv-
tárban 2010. június 3-án. A 
kiállítás látogatható egyé-
nileg és csoportosan is a 
nyitva tartási időben.

Június 8-án ingyenes be-
iratkozási akcióval kedves-
kedünk minden régi és le-
endő új olvasónknak.



4 2010. június 4.

Május utolsó napján a kör 
vendége Szűcsné Gáspár Ida 
volt Kiskunhalasról, aki már 
korábban is tartott utazásai-
ról nagy sikerű előadást édes-
anyja szülővárosában. Ezút-
tal is lenyűgöző részletesség-
gel és érzékenységgel, sok ve-
tített képpel mutatta be Indiát, 
ahol legutóbb járt. Jubileum-
nak is tekinthető számára In-
dia, mivel éppen az 50. ország, 
ahová sikerült eljutnia. Előző 
útjával összehasonlítva Japánt 
a leggazdagabbnak, míg Indi-
át a legszegényebbnek nevez-
te. Az elmondottakból valóban 
hatalmas ellentétek rajzolód-
tak ki, mivel nem egy ötcsilla-
gos szállodából szemlélte Indi-
át, hanem az emberek közt, az 
utcán tapasztalhatta elképesz-
tően nyomorúságos életüket.

Az előadó szíve csücskének 
nevezte a Távol-Keletet. Külö-
nösen a dzsungel meg az em-
berek belülről való megisme-
rése érdekli. Mint mondta, be 
lehetne mutatni a csodás In-
diát úgy is, hogy mindenki azt 
szeretné látni: a gyönyörű fara-
gott díszítésű márvány templo-
mokat, a színes, könnyűselyem 
női ruhát, a szárit, meg az íz-
letes hús nélküli ételeket. Ő is 
ezeket várta odaérkezésekor, 
azonban három nap elteltével 
szinte sokkolta az elmaradott-
ság, a szegénység, amelyet iszo-
nyúnak talált.

Gazdag információhoz jut-
hattak az előadás résztvevői a 
meglátogatott területekről, a 
sokféle vallásról, a Krisna-tu-
datú hívőkről, a szent állatok-
ról, a kegyetlen életkörülmé-
nyekről, a külföldiek számára 
kedvező árakról, a fülledt me-
leg időjárásról. Szóba kerül-
tek a jellegzetesen indiai fű-
szerek, gyógynövények, az erő-
szakosan kéregető majmok. 
A képeken feltűntek a hindu 
és muszlim vallásúak, a szikh 
harcosok és az egyenruhás di-
ákok, akik szerencsések azért, 
mert tanulhatnak, hiszen In-

diában nagyfokú az írástudat-
lanság. Különlegesek vallási 
szokásaik, a vízi templomok, 
az erődök, s a világörökség ré-
szét is képező Agrában találha-
tó mauzóleum, a Tádzs Mahal 
és annak története.

Elképesztő Indiában a víz 
szennyezettsége. A külföldiek 
mindent megtesznek a fertő-
zés elkerülése érdekében, pél-
dául palackozott vizet isznak. 
Nincs megoldva a csatorná-
zás, amelyet a fővárosban, Del-
hiben most kezdenek pótol-
ni. A Gangesz folyó kilenc ág-
ban torkollik a Bengáli-öbölbe, 
amely ott mocsárvilágot hozott 
létre. Mivel a szegény embe-
reknek nincs pénzük halottaik 
rituális elégetésére, sokszor ha-
lottakat is sodor a víz.

India lakóniak száma 1.1 
milliárd, ahol ma 24 olyan 
nyelv van, amelyet egy millió-
nál több ember beszél. A nyo-
mornegyedek és a felső réteg 
gazdagsága egyaránt jellemzi 
Indiát, melyet egykor a Brit Bi-
rodalom ékkövének neveztek. 
Az indiaiak többsége az utcán 
él, elfogadják a kasztrendszert, 
így alapvetően a nehézségek-
hez hozzászokva boldog embe-
rek.

Az előadót megkérte a kör, 
hogy ősszel folytatódjon be-
számolója Bengáliával, hiszen 
a sok mondanivaló és kép szá-
mára nem volt elég egy alka-
lom. Köszönjük az élménysze-
rű programot!

A kör nyári szünet előt-
ti utolsó összejövetele júni-
us 7-én, hétfőn fél hattól lesz a 
Déryné MIK első emeleti ter-
mében, ahol Körmendi-em-
lékülés keretében Rideg István 
tanár úr és Váradi Szabolcs, a 
volt Yorick színjátszó kör tag-
ja lesz a vendég. A Kunhalom 
Polgári Kör tagjait és az érdek-
lődőket szeretettel várjuk!

V. Gy.

Kunhalom Polgári Kör

India alulnézetben

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 

kertvárosi óvodából is érkez-
tek mesemondók. A Szent Pál 
Héten rajzpályázatot hirdet-
tünk, és arra szintén nagyon 
sok jelentkező volt, és ugyan-
ilyen népszerű volt az informa-
tika verseny is, vagy a fociku-
pa. A tanévkezdés óta eltelt ki-
lenc hónap, ami alatt az isko-
la élete nagy mértékben meg-
változott. Nem ugyanazt a má-
just éljük már, mint amit tavaly 
éltünk. Többször kaptunk/ka-
punk olyan visszajelzést, hogy 
ez a pár hónap látszik a gyere-
keken. Nyugodtabbak, kedve-
sebbek, barátságosabbak. Nagy 
segítség, hogy a szerzetes test-

vérek mindig a gyerekek kö-
zött vannak. Beszélgetnek ve-
lük, meghallgatják a gondjaikat, 
a problémáikat. Szerintem ez is 
látszik a gyerekek magatartá-
sán. Egyébként az induláskor a 
tantárgyak hittannal bővültek, 
ami csak első osztályban volt 
kötelező, a másodiktól válasz-
tani lehetett hittan és erkölcstan 
között. A gyerekek háromne-
gyed része a hittant választotta. 
Most, amikor már megtapasz-
talták, hogy a hittan órán mit és 
hogyan tanulnak, már többen 
jelezték, szeretnének átiratkoz-
ni hittanra.

- Az évnek csaknem vége van. 
Mit hoz az új (tan)év?

- Nem titok, hogy szeptem-

bertől a Mária Iskolatestvérek 
Szerzetesrend veszi át az isko-
lánkat, vagyis az Egri Érsekség 
átadja az iskola tulajdonjogát és 
fenntartó jogát a tanítórendnek. 
A rend egyébként hetvenhat or-
szágban van jelen, jellemzően 
olyan intézménybe, iskolába, 
városba igyekeznek, ahol hát-
rányos helyzetű rétegekkel ta-
lálkozhatnak. Egyébként meg-
történt a beiskolázás. Egy elsős 
osztályt indítunk huszonkét fő-
vel, ami megfelel a várakozás-
nak. S mivel nálunk a beiskolá-
zást körzethatárok nem kötik, 
minden érdeklődőt szeretettel 
várunk.

- Köszönöm a beszélgetést!
Elek György  

Május 26-án a fővárosi Kos-
suth Klub adott helyet annak 
a sajtótájékoztatóval egybe-
kötött rendezvénynek, amely 
a kunsági birkapörkölt karca-
gi hagyományát volt hivatott 
bemutatni. A rendezvény ap-
ropóját az szolgáltatta, hogy a 
kunsági birkapörkölt karcagi 
hagyománya felkerült a Szel-
lemi kulturális örökség nem-
zeti jegyzékére. 

A délelőtti sajtótájékoztatón 
Dobos László alpolgármes-
ter, Rózsa Sándor városunk 
jegyzője, Kolostyák Gyula a 
Magyarnóta és Dal Alapít-
vány kuratóriumának elnöke, 
valamint Sinka István a Kar-
cagi Birkafőző Baráti Társaság 
képviselője, a jelölés kezdemé-
nyezője beszélt a birkapörkölt 
főzés több évszázados hagyo-
mányáról, a pörkölt elkészíté-
séről. Egyúttal megragadták a 
lehetőséget, és a Karcagi Bir-
kafőző Fesztivál programjait 
is népszerűsítették, amely im-
már tizenkettedik alkalom-
mal kerül megrendezésre jú-
nius utolsó hétvégéjén. 

Az egész napos rendezvény 
során az érdeklődők meg-

tekinthették azt a kiállítást 
is, amelyet kifejezetten er-
re az alkalomra rendeztek be 
a fotókkal, népművészeti- és 
pásztortárgyakkal, ünnepi te-
rítékkel. Közben az udvaron 
neves karcagi birkafőzők mu-
tatták be tudományukat, majd 
az esti program alkalmával 
szolgálták fel a lakodalmi bir-
kapörköltet, – ezzel is ízelítőt 
adva az étek köré épülő kun-
sági hagyományokból. 

A rendezvény háziasszonya 
dr. Csonka-Takács Eszter a 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum 

igazgatója volt, aki méltatta a 
karcagi birkafőzés hagyomá-
nyát, elismerte a város és a je-
lölést kezdeményező Birkafő-
zők Baráti Körének tevékeny-
ségét. Dobos László alpol-
gármester úr a város nevében 
megköszönte mindazok mun-
káját, akiknek közreműködése 
kapcsán a karcagi birkafőzés 
hagyománya a nemzeti jegy-
zéken helyet kaphatott. A jó 
hangulatú est zárásaként kar-
cagi nótaénekesek szórakoz-
tatták a jelenlévő vendégeket.

Cselényi Csaba

Élő örökségünk

Sikeres volt az első év
Folytatás az 1. oldalról

Pályázat
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága pályázatot 

hirdet az alábbi munkakör betöltésére: 
gazdasági előadó.

Betöltéséhez szükséges feltételek: szakirányú középfo-
kú vagy főiskolai végzettség; mérlegképes könyvelői végzett-
ség előnyt jelent az elbírálásnál; számítógépes ismeret (world, 
excel); büntetlen előélet.

Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti viszony.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai önélet-
rajzát; végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolatát.

Az állás betöltésének várható időpontja: 2010. július 7.
Jelentkezni írásban, 2010. június 22-ig lehet az alábbi cí-

münkre: Városi Önkormányzat Városgondnoksága 5300 Kar-
cag, Villamos u. 109. Tel.: 59/311-411 Fax: 59/311-538.
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A Szentannai 
Sámuel Gimnázium, 
Szakközépiskola és 

Kollégium a 2010/2011. 
tanévre az alábbi képzésekre 

hirdet felvételt
ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉP-
ZÉSEK

Jelentkezési határidő: 
2010. július 1.
Jelentkezési korhatár: 21 év
Középfok:
Mezőgazdasági gépésztechni-
kus szak: 2 éves
Agrár-közgazdasági és árufor-
galmazó technikus szak: 2 éves
Felsőfok:
Műszaki informatikai mér-
nök-asszisztens: 2 éves (4 félév)
(Debreceni Egyetem Informa-
tikai Karával közös szakképzé-
se, tanulói jogviszony)

FELNŐTTKÉPZÉS - LEVELEZŐ 
TAGOZAT (nem tanköteles ta-
nulók részére felnőtt képzés)

Jelentkezési határidő: 
2010. július 1.
Középfok:
Agrár-közgazdasági és árufor-
galmazó technikus szak: 2 éves

Jelentkezés: a titkárságon sze-
mélyesen, illetve levélben vagy 
e-mailben.
Cím: 5300 Karcag, Szentannai 
Sámuel utca 18.
E-mail: sztannai@externet.hu

Négy tűzoltó szervezet 
évek óta szakmai kapcsolat-
ban áll egymással. E kapcso-
lat fokozatosan átalakult ba-
rátivá és sok személyes kap-
csolat is kialakult. A sok-sok 
szállal kötődés megkoroná-
zása volt az a hétvégi aktus, 
melynek során együttműkö-
dési megállapodás aláírására 
került sor: Bácskossuthfalva, 
Csíkszentkirály, Székely-
keresztúr önkéntes és Karcag 
hivatásos tűzoltósága között.

Erre kiváló alkalom volt a 
délvidéki Bácskossuthfalván 
megrendezett falunap és köz-
ségi (körzeti) ifjúsági tűzol-
tó verseny. A helyi közösség 
dísztermében Fazekas Róbert 
polgármester köszöntője után, 
miközben rákerültek az alá-
írások és a pecsétek az okmá-
nyokra, éreztük: mi már túl 
vagyunk Trianonon, legyőz-
tük határainkat.

Az eseményen résztvevőkön 
körbetekintve, a fátyolos te-
kintetek láttán tudtuk, ez így 
is van.

A nap emlékére a tűzoltóság 
épülete előtt kopjafa állítására 
került sor, mely Szali Mózes-
nek, a székelykeresztúri ön-
kéntes tűzoltók elnökének al-
kotása.

A magyar himnusz hangjai 
alatt közös koszorút helyez-
tünk a kopjafa lábához.

Hazafelé Röszkénél még 

az útleveleinket kérték, de a 
szerb kormány döntése alap-
ján néhány nap múlva már a 
személyi igazolvány is elegen-
dő lesz.

A másik jelentős esemény az 
ifjúsági tűzoltó verseny volt, 
de erről írjon annak egyik 
résztvevője: 

Ifjú lánglovagok
2010. május 28-án délután 2 

órakor a bácskossuthfalvi tűz-
oltók meghívásának eleget té-
ve elindult a Diáktűzoltó Szö-
vetség versenyraja.

Tíz versenyző és négy kísérő 
vágott neki az Ómoravica felé 
vezető útnak.

A csapat este 10 órakor ér-
kezett meg. Még aznap szíves 
vendéglátásban volt részünk, 
de még nem szórakozhattunk 
önfeledten, hiszen amiért jöt-
tünk, a verseny várt ránk reg-
gel.

Szombaton a 8 órai kezdést 
az eső 9 órára „átmosta”. Egy 
ilyen viadalon a fiatal tűzol-
tó csapatok egymás után telje-
sítik a pályát. A karcagiak tü-
relemből is vizsgáztak, utolsó-
nak álltak a rajthoz. Az izga-
tott várakozás meghozta szá-
munkra a sikert. Első helye-
zést értünk el, mindkét pályán 
a legjobb idő-, és pontered-
ménnyel. Szombat este így a 
már megérdemelt szórakozás 

várt kicsikre és nagyokra egy-
aránt. 

Vasárnap korán s álmo-
san ébredtünk, hisz készül-
nünk kellett haza. Ilyen al-
kalmakkor sajnáljuk csak 
igazán, hogy rövidek a hét-
végék. A reggelit még 
Bácskossuthfalván töltöttük el 
újdonsült barátaink körében, s 
délután 4 órakor már Karcag 
határában jártunk.

Ezúton is szeretném mind-
nyájunk nevében megköszön-
ni a felkészítést, támogatást s 
minden segítséget, amit kap-
tunk a Szabó Ágoston Tűzoltó 
laktanya dolgozóitól, a karcagi 
lánglovagoktól. 

A csapat tagjai: Kiskulcsosi 
Ált. Isk.: Ábrahám Máté, Ko-
vács Bence, Rácz János, Tóth 
Gergely; Györffy István Ált. 
Isk.: Bencze Norbert, Kese-
rű Balázs, Sebők Bence; Nagy-
kun Ref. Gimnázium: Kovács 
Ferenc, Pintér Ádám, Tóth 
Botond

Kísérők: Lévai Kálmán al-
ezredes, Sóti Gábor őrnagy 
(felkészítő), Sebők János szá-
zados (felkészítő), Feke Lajos 
főtörzsőrmester.

3 hét múlva újabb megmé-
rettetés vár ránk az országos 
diáktűzoltó versenyen!

Mi ott leszünk!!!
A diáktűzoltók nevében:

Keserű Balázs 

Fájó igazság, hogy minden 
élet végső stációja a halál. Má-
jus 16-án vettük a hírt: Papp 
Istvánné (Sípos Ilona) gimná-
ziumi tanárnő életének 88. évé-
ben eltávozott közülünk. Ke-
serves belegondolni, hogy az 
1950-es, ‘60-as évek nagy tanár 
generációjából megint elszólí-
tottak valakit. Ilonka néni lel-
ke már egy másik dimenzióban 
van – s az égről egy újabb csil-
lag hullott le.

Ha hinnék az ezotériában, 
azt kívánnám, hogy szeretet-
tel és jósággal átitatott lénye a 
most elhagyott törékeny alkat 
után egy erős testet öltve szü-
lessen újjá.

Így csak búcsúzom tőle 
mindazokkal együtt, akik sze-
rették és akiket szeretett.

„Sej, a mi lobogónkat fényes 
szellők fújják.” Ez a nóta har-
sogott országszerte akkoriban, 
amikor a szolnoki MÁV koló-
niából elindult egy fiatal lány 
a fővárosba szerencsét próbál-
ni. Varrónői mesterségét akar-
ta kamatoztatni, hogy az új vi-
lágtól ő is elhódítsa azt, ami őt 
megilleti.

Egy elegáns belvárosi sza-
lonban talált állást. Napon-
ta kétszer tette meg a hosszú 
utat belvárosi munkahelye és 
peremkerületi szállása között 
paralizises lábával, mivel drága 
volt a villamosjegy.

Aztán jött élete szerencsés 
fordulata: a tehetséges fiata-
lok tanulási lehetősége. Orosz 
nyelvből és politechnikából 
szerzett diplomát. 

A párját is megtalálta, és 
amikor 1958-ben férjét a kar-
cagi gimnázium igazgatójának 
nevezték ki, itt telepedtek le, 
alapítottak családot, és tanítot-
tak nyugdíjas korukig.

Jómagam tanítványa és kol-
légája is voltam. Csupa kelle-
mes emléket őrzök róla.

Tömören jellemezve JÓ EM-
BER volt. Így, csupa nagybe-
tűvel. Embertársai, munká-
ja iránt annyi alázat és tisztelet 
volt benne, mint nagyon keve-
sekben. Hallottam párszor tol-

mácsolni, és nyilvánvaló volt, 
hogy az orosz nyelvet nem „kö-
zépiskolás fokon”, hanem szin-
te anyanyelvi szinten bírta. A 
bikkfanyelvű karcagi nebuló-
kat mégis olyan türelemmel 
oktatta, hogy szinte elhittük, 
hogy valamennyien született 
nyelvzsenik vagyunk. Politech-
nika órákon varrogatás közben 
számtalan téma szóba került. 
Neki kiönthettük kamasz szí-
vünk búját-baját. Jó szóval, em-
pátiával adott tanácsot a hoz-
záfordulóknak.

Nem volt KISZ-nacsalnyik, 
nem szervezett menetdal-ver-
senyt, Kilián-kört. Nem ideoló-
giai irányultság szerint nevelt, 
hanem a tisztesség és szorga-
lom értékei mentén.

Konzervatív eleganciájával, 
egyszerűségében is tetszetős öl-
tözködési tanácsaival irányít-
gatta ízlésünket.

Betegsége előtti utolsó talál-
kozásunkkor (időnként meg-
látogattam) két dologgal le-
pett meg: Lermontovot olvasott 
oroszul. „Tesztelem magam, 
sokat felejtettem-e.” Az éjjeli-
szekrényén volt egy Ady kötet 
is. Felolvasott belőle pár sort:

„Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva 

vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.”
Hát nem gyönyörű? Látod 

én is túléltem, bár kiheverni 
nem tudom Pista bátyád halá-
lát – mondta ezt ő, a materia-
lista.

Kedves Ilonka néni! Szép, 
tartalmas életed volt. Sikerült 
kiteljesítened magad családod-
ban és hivatásodban egyaránt. 
Most megpihentél. Nyugodj 
békében!

És ti „... szellők, fényes szel-
lők fújjátok, fújjátok...” a ré-
tek üde illatát, a vadvirágok 
magvait Ilonka néni sírjára! Ti 
csendes erők lágyan áztassátok 
a földbe hulló magvakat, hogy 
azok megeredjenek, és százszív 
virágtakaróval borítsák a han-
tot!

Cselényiné Váczi Irén

Óvodánkban negyedik al-
kalommal, május 14-én ren-
deztük meg a „Gyermekünk 
mosolya, egészséges gyerme-
kekért” alapítványunk kere-
tén belül SZIM-világ csalá-
di délutánunkat. Rendezvé-
nyünket óvodás és zeneovis 
gyermekink műsora nyitot-
ta meg. Nagy örömünkre szol-
gált, hogy elfogadták meghí-
vásunkat a Kiskulcsosi Isko-
la első, második és harma-
dik osztályos tanulói, akik vi-
dám, táncos produkcióval 
szórakoztatták vendégeinket. 
A Karcag Városi Önkormány-
zat Tűzoltósága tűzoltási be-
mutatót tartott gyermekeink-
nek. Andy pedig gyermekdal-
ok éneklésével gondoskodott 
a nap jó hangulatáról. Köz-
ben kézműves műhelyekben 
(arcfestés, gyurmázás, tészta-
fűzés) folytak a munkálkodá-
sok. Jóízű vacsoránkról pedig 
Béres Mihályné Piroska né-
ni és Kun László gondosko-
dott. A rossz idő sem zavar-
ta meg délutáni programjain-
kat, mivel a Városgondnokság 
segítségével sátor lett felállítva 
óvodánk udvarán. Rendezvé-
nyünk táncmulatsággal vég-
ződött.

Ezúton szeretném meg-
köszönni a szülők odaadó 
munkáját, mellyel hozzájá-
rultak rendezvényünk szín-
vonalas lebonyolításához, 
a Kiskulcsosi Iskola tanító 
nénijeinek: Ferencziné Var-
ga Ildikónak, Veres Henriet-
tának, dr. Szabó Jánosnénak 
és Kovács Lászlónénak, hogy 
eljöttek volt óvodásaink-
kal. Köszönet Kerekes Ág-
nesnek, az Erkel Ferenc Alap-
fokú Művészeti Iskola peda-
gógusának zeneovisaink fel-
készítéséért, a Karcag Városi 
Önkormányzat Tűzoltóságá-
nak, Andynak, a Városgond-
nokság igazgatójának, Mol-
nár Pálnak a sátor biztosításá-
ért, Kovács Sándornak és fiá-
nak, akik a zenét szolgáltatták 
számunkra, Farkas Sándor és 
Nagy Sándorné vállalkozók-
nak és Béres Mihályné Piros-
ka néninek, hogy egy lépéssel 
még közelebb kerülhettünk 
céljaink megvalósításához.

Köszönettel:
a SZIM óvoda nevelőtestüle-

te nevében
Balajtiné Sütő Margit

tagóvoda vezető

Közöttünk már nincs határ

„SZIM-világ, SZÍN-világ”

Továbbképzés diákoknak
A Kováts Mihály Általános Iskolában nem meglepő, ha egy 

pályázat segítségével jutunk értékes tapasztalatokhoz, új mód-
szerekhez.

Május 23-án és 24-én 20 diákönkormányzatos diákunknak 
lehetősége volt részt venni egy jó hangulatú, játékos feladatok-
kal teli továbbképzésen. Szabóné Tóth Erika vezette be a gyere-
keket a diákönkormányzati munka rejtelmeibe, megismertette 
őket a feladataikkal és jogaikkal. A gyerekek megfogalmazhat-
ták a vágyaikat, eljátszhattak egy valóságos szituációt, amelyre 
megoldást javasolhattak.

Szeretnénk, ha újra működne az igazi diákvezetés és a diá-
kok ráébrednének arra, hogy az általuk és velük együtt szerve-
zett programok okoznak maradandó élményt számukra. 

Kiss Szilvia
a DÖK patronáló nevelője

Búcsú
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Pályázat
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján 

bérbeadásra meghirdeti az alábbi ingatlanját:
Karcag, Kossuth tér 11-13. sz. alatti helyiség
Helyiségei: üzlettér, iroda, raktár, vizesblokk 
A helyiség alapterülete: 156 m2

Közművei, komfortfokozata: víz, villany, gázfűtés
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 25. napja 

16:00 óráig beérkezően.
A részletes pályázati feltételekről érdeklődni lehet a Polgármeste-

ri Hivatal Igazgatási és Szociális Irodájában (fsz.: 53. sz. iroda, Tel.: 06 
59/500-669). 

A pályázati kiírás megtekinthető a Karcag Városi Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatala hirdetőtábláján, valamit a Karcag Város honlapján 
(www.karcag.hu).

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 
2006. június 25-én a Karcagi Nagykun Vá-
rosvédő Egyesületet a 2148. sorszám alatt a 
társadalmi szervezetek között nyilvántartá-
sába vette, és közhasznú szervezetté minősí-
tette. 

Az egyesület működési köre: kulturális 
Az egyesület székhelye: 5300 Karcag, Kos-

suth tér 1. 
Az egyesület képviselői:
Györfi Sándor elnök
5300 Karcag, Széchenyi sgt. 56.
Kósáné Bene Hajnalka titkár 
5300 Karcag, Pipacs u. 20. 
Az egyesület célja: a várost szerető erők 

összefogása, a város történeti, építészeti, kör-
nyezetvédelmi és természeti értékeinek, hala-
dó hagyományainak megóvása, szépítése új 
értékek teremtése érdekében. 

Az egyesület törekszik a lakosság széles kö-
rű megszervezésére, a városszeretetre neve-
lésre, a város védelmére és szépítésére, a vá-
rosi élet színvonalának emelésével, a lakosság 
társadalmi közérzetének jobbítására, a város-
hoz való kötődés erősítésére. 

2009. évi tevékenységünk:
2009. évben az Egyesületünk delegáci-

ót küldött Székelykeresztúrra Karcag város 
testvér városába, ahol Györfi Sándor szob-
rászművész szobrának avatásán vettünk 
részt.

NCA pályázat megírásához szakértő se-
gítségét vettük igénybe, amelyen nyertünk 
300.000 Ft-t.

Márvány emléktáblát állítottunk ki egye-
sületünk jelképéhez a Zádor hídhoz.

A Tiszafüreden megrendezett Tisza-ta-
vi Hal- és Pusztai Ételek Fesztiválján induló 
karcagi csapatot támogattuk, akik 2. helye-
zést értek el. 

Részt vettünk valamennyi városi rendezvé-
nyen. 

A pénzforgalmi adatok a következők:
Bevételek 
SZJA 1% 18.411,- Ft
Iparűzési adó 19.318,- Ft
Önkormányzati támogatás 35.000,- Ft
NCA pályázaton nyert összeg 300.000,- Ft
Karcag Testvérvárosaiért 
Közalapítvány támogatása 200.000,- Ft
Tagdíj bevétel 32.500,- Ft
Tagok adományai 9.000,- Ft
Tetra pen Bt. adománya 120.000,- Ft
Bankkamat 1.558,- Ft
Összesen:  735.787,- Ft

Kiadások:
Kiküldetési költség 21.580,- Ft
Posta költség 3.125,- Ft
Városi rendezvényekre koszorú 
vásárlás 7.820,- Ft
Nyomtatvány beszerzés 2.410,- Ft
Pályázat íráshoz tanácsadói díj 32.000,- Ft
Városvédők Országos Szövetségénél tagság 
befizetés 10.000,- Ft
Székelykeresztúrra buszköltség 199.920,- Ft
Tisza-tavi Hal- és Pusztai Ételek Fesztiválján 
a Karcagi csapat támogatása  25.000,- Ft
Könyvviteli szolgáltatások díja 27.000,- Ft
Bankköltség  35.861,- Ft
Összesen:  364.716,- Ft

Tárgyévi eredmény 
közhasznú tevékenységből:  371.071,- Ft

A közhasznú szervezet tisztviselői juttatás-
ban nem részesültek. 

Munkabér, megbízási díj kifizetése nem 
történt. 

Az Egyesület közhasznúsági jelentését a 
közgyűlés 2010. május 19-én egyhangúlag el-
fogadta.

K a r c a g , 2010. június 1.
Györfi Sándor

elnök

2009. évi közhasznúsági jelentés
Karcagi Nagykun Városvédő Egyesület

5300 Karcag, Kossuth tér 1.

Gádoroson került megrende-
zésre az országos meghívásos 
Diák- és serdülő szabadfogású 
birkózó verseny. Az április 3-án 
megrendezett versenyen 134 fia-
tal birkózó vett részt, köztük hét 
fiatal versenyző képviselte a KSE 
birkózó szakosztályát.

Eredmények: Gyermek 28 kg-
os súlycsoport: Kun István II. he-
lyezett, 35 kg-os súlycsoport: 
Szabó Kristóf III. helyezett. Di-
ák II. 37 kg-os súlycsoport: Kóti 
Károly IV. helyezett, 50 kg-os 
súlycsoport: Magyar György IV. 
helyezett. Diák I. 61 kg-os súly-
csoport: Gaál István I. helyezett.

Április 10-én Sárrétudvaron 
rendezték meg a Területi Diák 
birkózó szabadfogású olimpiai 
versenyt, melyen hét fiatal kar-
cagi birkózó is részt vett.

Eredmények: Gyermek 28 kg-
os súlycsoport: Kun István II. he-
lyezett. Diák I. 38 kg-os súlycso-
port: Nagy András V. helyezett. 
50 kg-os súlycsoport: Székely 
Ádám III. helyezett. 55 kg-os 
súlycsoport: Gaál István III. he-
lyezett. Serdülő 38 kg-os súlycso-
port: Mándi Mihály I. helyezett, 
Duka László III. helyezett. 85 
kg-os súlycsoport: Csík Kriszti-
án II. helyezett.

Április 17-én Kabán került 
megrendezésre a IX. Agro Kaba 
Kupa néven a Területi Birkózó 
Diákolimpia szabadfogású ver-
seny, melyen 6 fiatal képviselte 
Karcag színeit.

Eredmények: Gyermek 24 kg-
os súlycsoport: Balogh Alex V. 
helyezett. Diák II. 50 kg-os súly-
csoport: Magyar György I. he-
lyezett. Serdülő 35 kg-os súly-
csoport: Mándi Mihály I. helye-
zett. 38 kg-os súlycsoport: Duka 
László III. helyezett. 53 kg-os 
súlycsoport: Kovács Tamás V. 
helyezett. 59 kg-os súlycsoport: 
Gaál István I. helyezett. 

Április 22-23-24-én rendez-
ték meg Pécsen az Országos Sza-
badfogású Birkózó Diákolimpiát, 
melyen 23 karcagi indult. A III. 
korcsoportból öt versenyző kép-
viselte színeinket: Horváth Dáni-
el, Fodor Sándor, Nagy András, 
Székely Ádám, Vass Benjámin és 
Horváth Dániel az V. helyezést 
érte el. Másnap négy verseny-
zőnk: Mándi Mihály, Duka Lász-
ló, Kovács Tamás, Csik Krisztián 
birkóztak. Csík Krisztián V. he-
lyezést, Mándi Mihály III. helye-
zést ért el. 

A KSE birkózó szakosztálya 
továbbra is sok szeretettel várja 
a fiatal birkózás iránt érdeklő-
dőket – fiúkat és lányokat egy-
aránt – ingyenes edzési lehe-
tőséggel az újonnan megnyi-
tott saját birkózó termükben. 
(Papp Béla utca 4. sz.) Edzési 
idő: hétfőn és szerdán 16:30 – 
18:30 óráig, ill. Pénteken 16 – 
18 óráig. Igény esetén nyáron is 
van edzési lehetőség a megszo-
kott időpontokban.

B. I.

A Karcagi Nagykun Városvédő Egyesület 
pályázatot hirdet magán lakóépületek hagyo-
mányőrző utcafronti kapu építésének támo-
gatására. 

A pályázat célja: hagyományőrzés, a hajdani 
kun kapuk mintájára elkészítendő kapuk költ-
ségeihez támogatás nyújtása.

A pályázók köre: 
Pályázhatnak a Karcag város közigazgatási 

területén lévő magánépületek tulajdonosai ab-
ban az esetben, ha vállalják a pályázati kiírás-
ban foglalt feltételek teljesítését. 

Pályázati feltételek: 
A kapu és a kerítés hagyományos fa szerke-

zetből épülhet meg, fémből csak a sarokvas, a 
kapupánt és a hagyományos zárszerkezet ké-
szülhet.

Beton és egyéb vasszerkezet nem látható mó-
don készülhet.

A oszlopok akácfából készüljenek, méretük 
legalább 15x20 cm keresztmetszetű legyen.

A szerkezet összeállítása facsapolással, sze-
gezéssel, csavarozással történhet.

Az oszlopok és a kapuk főbb szerkezeti ré-
szeinek díszítése (faragása) az eredeti kun ka-
puk hagyományos mintáját tartalmazza 

Mintaként szolgálhatnak: a Karcag, Erkel F. 

u 1. Karcag, Jókai u. 16., a Karcag, Dózsa Gy u. 
62. sz. alatti kapuk és kerítések.(A kapukról ké-
szült fotók a Polgármesteri Hivatal Építési és 
Műszaki Irodájában megtekinthetők.)

Az elkészült kapu és kerítés színezése egyön-
tetű legyen, hagyományos fáradt olajszínű vagy 
natúrfa színű.

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

A pályázható elnyerhető maximális összeg: 
100 ezer forint.

Az elnyert összeget, a kapu kivitelezését kö-
vetően, a szakértői bizottság véleménye alapján 
folyósítja az egyesület a nyertes pályázóknak. 
A kapu kivitelezésének határideje: 2010. októ-
ber 31.

A Pályázat beadása:
A pályázatot 2010. október 31- ig kell beadni, 

a Karcagi Nagykun Városvédő 
Egyesület címére: 5300 Karcag Kossuth tér 1. 
A pályázókat a döntésről a beadási határidő 

után számított 1 hónapon belül írásban értesí-
tést kapnak. 

A pályázók szakmai tanácsot a Györffy Ist-
ván Nagykun Múzeumtól kérhetnek. 

K a r c a g, 2010. május 31.
Karcagi Nagykun Városvédő Egyesület

„Program a hagyományos karcagi kapuk fennmaradásáért”

Pályázati felhívás

Diák- és serdülő szabadfogású 
birkózó verseny 

Minis hírek
Pünkösd hosszú hétvégéjén közel 900 km-es útnak indult a Mini-Club 

Hungary Németországba. Amint azt Király Ferenctől, a klub alapítójától 
megtudtuk, Neumarkt-ban rendezték a Mini Világtalálkozót, amelyen nem 
kis célt tűzött ki a magyar csapat. A 2012-es világtalálkozó megrendezésé-
re – Olaszországon kívül – ők is jelentkeztek. Ehhez szükséges volt egy egy-
séges arculat kialakítása, ami ruházatban és a Mini matricázásában – díszíté-
sében – nyilvánult meg. Ez csak külsőség volt. Az igazi sorsdöntő „csapás” a 
kürtős kalács és a magyar pálinka jelentette, akik úgynevezett „bónusszal” 
juthattak hozzá. A 80 főből álló magyar csapat kivette a részét a programok-
ban is, úgymint a fékpofa-csere versenyben és az ügyességi versenyekben. 
Közben a klubvezetők „meatingjein” dőlt el, hogy Toszkánán vagy Balaton-
füreden lesz az említett világtalálkozó. Talán a pálinka hatása miatt is Ma-
gyarországot szavazták meg. Ez óriási örömöt szerzett számukra, viszont le-
hetőséget is, hogy legalább 1500 Mini kocsit és tulajdonosait méltóan tud-
ják fogadni hazánkban. Legközelebb Szlovákiában lesz a találkozó. Csillagtú-
ra keretében emlékeznek meg a szlovák Mini klub alapítójára. A magyar Mi-
ni klub éves nagy találkozója július elején lesz a Fertő tónál.
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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.
Karcagon városközponti, hőszigetelt, 
IV. emeleti, 50 m²-es lakás eladó. Tel.: 
+36/30-547-9987.
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.

Karcagon 3 szoba + nappalis családi ház 
eladó. Budapesti csere is érdekel. Tel.: 
+36/30-936-4220.
Karcag városközpontjában a Madarasi út 
16. sz. alatt eladó 954 m² telken 100 m²-es 
felújítandó ház műhellyel, hátsó épület-
tel. Tel.: +36/30-586-8213.
Karcag, Liget utca 9/a. sz. alatti családi 
ház gáz-központi fűtéses + cserépkály-
ha mindkét szobába beépítve, eladó. Tel.: 
+36/30-973-3637 v. +36/30-656-2295.
Két család részére alkalmas, egy telken 
lévő, két teljesen különálló épület eladó, 
vagy elcserélhető. Tel.: +36/30-754-7290.
Karcagon felújítandó kertes ház leadó 
vagy társasházra cserélhető értékegyez-
tetéssel. Tel.: +36/70-395-5263.
Ház eladó. Bútorozott szoba, konyha, für-
dőszoba Karcagon kiadó. Tel.: +36/30-
263-1504 v. 59/312-675.

Karcagon, Dózsa Gy. u. 9. sz. alatt II. eme-
leti 50 m²-es lakás megkímélt állapotban 
eladó vagy kis családira cserélhető. Tel.: 
+36/20-317-2503 (esti órákban). 
Karcagon városközponti felújított IV. 
emeleti 51 m²-es lakás eladó vagy kisebb 
budapestire cserélhető. 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).

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.
A Varró utcán 70 m²-es lakás kiadó. Tel.: 
+36/30-325-7724.
Karcag központjában I. emeleti búto-
rozatlan lakás hosszú távra kiadó. Tel.: 
+36/30-493-0690.

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

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.
Számítógép + HP 825c színes tintasuga-
ras nyomtatóval, LEG-MAGIC (lábizom 
erősítő), fitnes gép, szauna öv (zsírégető) 
eladók. Tel.: 59/312-095 (Hal bolt)
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.
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.
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. 
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.
1930-as évekbeli hálószoba bútor (2 ágy, 
2 éjjeliszekrény, 2 szekrény, 1 tükrös szek-
rény) valamint 1 akasztós és egy polcos 
szekrény eladó. Tel.: +36/30-586-8213.
Szobabútor, háromajtós szekrény, var-
rógép, fotelok, fagyasztóláda eladó. Tel.: 
+36/30-973-3637 v. +36/30-656-2295.
Hatmotoros masszírozó fotel, konyha-
szekrény vagy asztal, fotelok, és zsákos 
ruhaneműk eladók. Tel.: +36/30-484-
1572.
A Szent István sgt. 1-5. sz. alatt garázs 
hosszú távra kiadó. U.itt 2 db alumínium 
függönykarnis eladó. Tel.: 59/313-414.
B o n t o t t  s z a l a g c s e r é p  e l a d ó . 
Betontörmelék ingyen elvihető. Tel.: 
+36/20-317-2503 (esti órákban).
Eladó egy akusztikus és egy klasszikus gi-
tár. I.ár: 15.000 Ft. Tel.: +36/30-547-9987.

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 munkála-
tok elvégzését: járdák, kapubejárók, útbur-
kolatok javítását vagy teljes körű aszfalto-
zását; épületek bontását, átalakítását; bár-
milyen  nemű kőműves munkát; tetőépíté-
sét és bontását; föld- és kubikmunkák vég-
zését; udvarok és terepek tisztítását, ta-
karítását; bármilyen nemű kubikmunkát. 
Jól képzett szakemberekkel dolgozunk. 
Nyugdíjasok számára akár kedvezményt is 
tudunk biztosítani. Részletfizetés is meg-
oldható. Továbbá vállaljuk bármilyen ne-
mű mezőgazdasági munkák elvégzését 
50-60 főig. Teljes körű 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.)
Középiskolások részére matematika pót-
vizsgára és középfokú érettségire felké-
szítést vállalok. Tel.: +36/30-325-7724.

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.

Apróhirdetés
Megkezdődtek a korcsopor-
tos országos egyéni verse-
nyek. Az első verseny május 
8-án volt Budapesten, ahol 
először rendeztek villámbaj-
nokságot.

Ez egy speciálisan rövid 
sakkverseny, ahol a verseny-
zőknek a mérkőzés lejátszásá-
ra körülbelül 5-5 percük van, 
s csak azok indulnak akik 
kellő gyakorlattal rendelkez-
nek. Az első helyezettek már 
majdnem gyorsabban lép-
nek, mint az árnyékuk. Ezen 
a versenyen a fiúk és a lányok 
együtt játszottak, de külön 
kerültek értékelésre. 

A legkisebbeknél Egyed Ju-
dit próbált szerencsét és vil-
lámrajtjával megalapozta baj-
noki címét, mivel az első 5 
mérkőzését megnyerte. Ezt 
követően már kevésbé ment 
neki, de a 9 mérkőzésből 
megszerzett 6 pontja a lány 
bajnoki címet és az abszolút 
második helyet jelentette. 

Egyel fentebbi korcsoport-
ban Egyed Viktória próbált 
minél jobb eredményt elérni. 
Ő lassabb játékos, így több-
ször az idő akadályozta meg 
a győzelemben, de így is si-
került 5 győzelmet begyűj-
teni és az abszolút 7. helye a 
lány 2. helyhez volt elegendő. 
Ugyanannyi pontja volt mint 
a lány bajnoknak, de ellenfe-
lei kevesebb pontot szereztek, 
így a holtverseny az ellenfél-
nek kedvezett. 

Ezt követte Pünkösdkor 
Szombathelyen a rapid ma-
gyar bajnokság. Itt jóval több 
résztvevő volt így a lányok, fi-
úk külön versenyeztek. A 10 
éves lányoknál meglehető-
sen sűrű volt a mezőny, hi-
szen volt kétszeres rapid Eu-
rópa bajnok, valamint rapid 
Európa Bajnokságon 2. he-
lyezett. Ennek ellenére Judit 9 

mérkőzésen szerzett 8 pontjá-
val rajt-cél győzelmet aratva, 
itt is megszerezte a magyar 
bajnoki címet. Egyel fentebbi 
korcsoportban nővére Viktó-
ria próbált minél jobb helye-
zést elérni. Itt 9. helyen volt 
rangsorolva, ennek ellenére 
nagyon jól kezdett, és az el-
ső napot 6-ból 5 ponttal zár-
ta. Másnap az addig minden 
partiját megnyerő ellenfelét 
szép kombinációval legyőz-
ve átvette a vezetést. Ezt kö-
vetően ismét nyert, majd az 
utolsó előtti fordulóban dön-
tő anyagi előnynél időzavarba 
került, aminek döntetlen lett 
az eredménye. Az utolsó for-
dulót így is az élről kezdte, de 
sajnos a nyert állásban egy fi-
gyelmetlenség vereséget ered-
ményezett. Ezzel a bajnoki 
cím sajnos elúszott, de így is a 
kiváló 3. helyet sikerült meg-
szerezni. Játéka alapján meg-
érdemelte volna az első he-
lyet, de az ellenfél az utolsó 
fordulóban szó szerint meg-
táltosodott, mivel szülei egy 
lovat ígértek neki, ha győz. 

Egyed Gábor most kor-
csoportot váltott és betegen 
is vállalta a megmérettetést, 
de ez nem az ő versenye volt, 
és csoportjában 3,5 pont-
tal csak a középmezőnyben 
végzett. Ezen eredmények-
hez természetesen nagy szük-
ség volt a felkészülésre, ami-
ben Vízkeleti Pál nagy szere-
pet vállalt a BÁR-KA-ban ját-
szott partikkal. Szeretnénk 
megköszönni Wolf László és 
az   Agribrands Europe Hun-
gary zRt anyagi támogatását, 
mely lehetővé tette ezen költ-
séges versenyeken való rész-
vételt.  

Egyed Zsolt

Pünkösdi királylányok

Június 4. péntek
 Berek – Kiss A. úti
Június 5. szombat
 Berek – Kiss A. úti
Június 6. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti
Június 7. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Június 8. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Június 9. szerda
 Berek – Kiss A. úti
Június 10. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
Június 11.  péntek

 Kígyó – Horváth F. úti
Június 12. szombat
 Kígyó – Horváth F. úti
Június 13. vasárnap
 Kígyó – Horváth F. úti
Június 14. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Június 15. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Június 16. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti
Június 17. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
Június 18.  péntek
 Berek – Kiss A. úti

Gyógyszertári ügyelet

Hétköznap 20 órától készenlétet tartanak a gyógyszertá-
rak a másnap reggeli 7:30-as nyitásig (vagy a vasárnap 9:00 
órától kezdődő ügyeletig).

A készenlét ideje alatt a 06/30-230-4001 telefonszámon 
lehet elérni a készenlétes gyógyszerészt.
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2010. június 4. péntek
18.00  Műsorajánló
18.05  Megyei Tükör JNSZ megyei 

híradó
18.30  Arc Képek
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Nyester Ferenc
 Téma: térfigyelő kamerák, 

felüljáró építés a vasútnál, 
strand felújítás

 Karcag Hírek
 Sikeres volt a Kossuth Klub-

ban a Birkafőzés
 Háttér – exkluzív
 Közvetítés a Sándor-

vvpalotából Dr. Fazekas 
Sándor miniszteri kinevezé-
séről

20.10  Önkormányzati ülés
21.00  Nagykunsági krónika - ma-

gazin

2010.  június 8. kedd , szerda
18.00  Műsorajánló

18.05  Jöjjetek hozzám – reformá-
tus Istentisztelet

19.05  Megyei tükör - magazin
19.30  Zenés Fürdő Show
21.00  XII. Kevi Juhászfesztivál

2010. június 10. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Egészség Klub
18.30  Arc Képek
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Koko Team
 Karcag Hírek
 - Interjú a Kutató Intézet ve-

zetőjével
 - Pedagógusok konferenciá-

ja
 - Szivattyúzás a romatele-

pen
 - Szík-folt klub kiállítása
 Háttér
 Téma: Karcagi ízek
20.10  Trianoni megemlékezés Kar-

cagon

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

Május 25-ére virradó éj-
jel ismeretlen elkövető betört a 
Magyarkai halastavaknál lévő 
egyik épületbe. Az ajtót befe-
szítette és bentről eltulajdoní-
tott szerszámokat, csónakmo-
torokat, szivattyúkat, gázpa-
lackokat. A kár kb. 1.000.000 
Ft. 

A Borjúdűlő temetőben több 
sírról töves virágokat loptak el 
ismeretlenek. Egyikről lesze-
reltek, és elvittek egy márvány-
ból készült, valamint egy föld-
be beszúrt kovácsoltvas mécses 
tartót is. 

Május 25-én 22:00 óra és 
május 26-án 05:30 óra közöt-
ti időben a Széchenyi sgt. 50/a. 
szám alatti lakóház elől ellop-
tak egy Yamaha típusú robo-
gót. A robogóban volt még a 
sértett pénztárcája, az abban 

lévő személyes iratai, valamint 
12.000 Ft  készpénze.

Május 26-án reggel a 
Magyari utcában egy fiatalko-
rú lányt ellenőriztek a járőrök, 
aki sportot űz abból, hogy el-
szökik a nevelőintézetből. A 
Szolnoki Rendőrkapitányság 
most is körözte eltűnés, vala-
mint egy garázdaság elköveté-
se miatt is. A lányt kihallgatás-
ra Szolnokra szállították, majd 
onnan a GYIVI be.

Május 29-e és 30-a közötti 
időben ismeretlen személy egy 
karcagi lakos házánál az elekt-
romos nagykaput kifeszítet-
te, majd a bejárati ajtó kulcsát 
megtalálva a házba bement, 
kutatást végzett, és 1 millió fo-
rint értékben különféle arany 
ékszereket tulajdonított el.

Megyei I. osztályú bajnokság
Jászapáti – Karcag 1:0 (0:0)
Jászapáti, 100 néző. Jv.: Kiss 

Attila (Erdősi Gy., Szilágyi S.)
Karcag: Móga, Henk (Fo-

dor B.), Orosz, Lévai, Bujdosó, 
Ebekeme, Balogh R., Nagy D., 
Bodor, Bódi (Hajdú T.), Erdei

Edző: Orosz István
Szakadó esőben kezdődött 

el a találkozó. A harmincne-
gyedik percben Bodor félma-
gas szabadrúgását védte Tajti 
J. A harminchetedik perc-
ben Nagy D. 18 m-es lövését 
Tajti J. csak másodszorra tud-
ta megkaparintani. A hatvan-
egyedik percben egy jobbol-
dali hazai támadás után a be-
adását elvétette az egyik hazai 
csatár, lábáról a labda Gazsó 
elé került, aki közelről a jobb 
sarokba lőtt (1:0). 

Jók: Horváth R., Oláh G., 
Gazsó ill. Bodor

Lódi László: Nagyon kellett 
a három pont, de kiszenved-
tük egy kulturáltan játszó csa-
pat ellen.

Orosz István: Nehéz mér-
kőzésre számítottam és ez be 
is igazolódott. A szerencsé-
sebb jászapáti csapata elvitte a 
három pontot.

Ifjúsági mérkőzések
Jászapáti – Karcag 1:3
Góllövók: Székely, Töviskes, 
Mészáros
U 13-as korosztály: 
Kiskunmajsa – Karcag 1:0
U 15-ös korosztály: 
Kiskunmajsa – Karcag 4:5
Góllövők: Szőke R. (4), Szé-
kely D. 

Bosnyák Imre

Moziműsor
Június 5. szombat
 Kecskebűvölők
 Feliratos amerikai-angol 

vígjáték
Június 8. kedd
 Kém a 

szomszédban
 Amerikai akciófilm
Június 11. péntek
 Komfortos 

mennyország
 Feliratos amerikai-angol-

új-zélandi film
Június 12. szombat
 Valentin nap
 Amerikai romantikus 

vígjáték
Június 14. hétfő
 Mágnás Miska
 Fekete-fehér magyar 

zenés vígjáték
 NOSZTALGIA MOZI!
 Filmkezdés: 18 óra!
Június 15. kedd 
 Az ifjú Viktória 

királynő
 Feliratos angol-amerikai 

történelmi dráma
 Filmkezdés: 20 óra!
Június 18. péntek
 Minden kút 

Rómába vezet
 Feliratos amerikai 

romantikus vígjáték
Június 19. szombat
 Emlékezz rám!
 Feliratos amerikai 

romantikus drám

16

12

16

12

12

12

12

Anyakönyv
Házasságkötés

2010. május 28.
Antal Szilvia és Tóth Zoltán
2010. május 29.
Szendrei Beáta és Bérczi Jenő
Ulveczki Anett és Szabó Sán-

dor
Borsi Eszter Gabriella és Ko-

vács Péter

Születés
Tasi Viktória – Rózsa Raj-

mund
 Kg., Szélmalom u. 1. 
  Viktória

Halálozás
Tőkés Sándor
 Kg., Kátai G. utca 73. 

(1929.)

Tiszaszentimre – Karcag 
II. Agrosprint 2:0 (1:0)

Tiszaszentimre, 150 néző. 
Jv.: Kökény

Karcag II.: Bartha, Kovács 
Cs., Méhes, Kocsis, Mogyoró-
si, Szabó D., Varga L., Varga 
Zs., Varga J. (Labonc), Oláh, 
Bíró Cs. (Szabó I.)

Edző: Labonc János

Labonc János: Nagyokat 
hibáztunk elöl, és hátul egy-
aránt.

Jók: Méhes, Szabó D. Mo-
gyorósi

Legközelebbi ellenfél vasár-
nap Tiszainoka lesz 17:30-kor 
a Ligeti Sportpályán.

Megyei III. osztályú bajnokság

I. Veritas Klub műfüves bajnokság
Az elmúlt hétvégi fordu-

ló eredményei: ZSG – Brigád 
2:4, Roli Sped – Ho-Ri-Ko 4:8, 
Flottok – DKV 6:1, Blades – 
Veritas Póker 3:8, Szuperinfó 
– BSK 1:9, Agrosprint – 
Thomas 4:3, Multi-Tec – 

Helldorado 3:0, Familia – Ke-
lemen 7:0.

A legközelebbi fordul június 
6-án lesz megtartva.

Eredmények, tabellák, gól-
lövő lista és tippverseny a 
www.teremfoci-karcag.5mp.
eu.

Kincsem Kupa

Az U 11-es korosztály fiatal labdarúgói Tápiószent-
márton ban léptek pályára. A Kincsem Kupa néven kiírt 
rendezvényen 12 csapat vett részt.

Karcagi eredmények: Szolnoki Lurkó – Karcag SE 2:3, 
Tápiószentmárton – Karcag SE 1:1, Dabas – Karcag SE 1:8. 
A középdöntőben: Karcag SE – Dabas 3:0. Elődöntőben: 
Újpest – Karcag SE 0:6. A döntőben: Karcag SE – Szolnoki 
MÁV MTE 1:0.

A kupa győztese a karcagi fiatalok lettek. A győztes csa-
pat tagjai: Binder, Fekete L., Terjék P., Mester M., Mészáros 
I., Örsi I., Bencsik Z., Fábián D., Kovács F., Szabó F., Katona.

Gólkirály: Fián Dániel lett 6 góllal. 
Kemecsi László edző: Kitűnő körülmények között, több 

és jó nevű csapatot sikerült tetszetős játékkal legyőzni, az 
első helyet megszerezni. Szombaton Debrecenben a Loki 
meghívásának teszünk eleget.

B. I.

Figyelem!

A Vöröskereszt Karca-
gi Területi Szervezete vér-
adást szervez 2010. júni-
us 5-én (szombaton) 10-15 
óráig a Déryné Művelődési 
és Ifjúsági Központban.

Beteg embertársaink ne-
vében tisztelettel kérjük 
önzetlen segítségüket

IDŐPONT VÁLTOZÁS!
A Francia- Magyar Baráti Társaság 2010. június 9-én 

(szerdán) 17:00 órára  hívja az érdeklődőket
tűzzománc-műhelylátogatásra

KOLLÁTH ERZSÉBET
 FESTŐMŰVÉSZ

műtermébe, Püspökladányba.
Az utazás megszervezéséhez jelentkezés:  +36/70-541-6187-

es telefonon Türke Jánosnénál június 7-ig.


