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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Figyelem!
Értesítjük lapunk olvasóit és hirdetőinket, hogy a Karcagi 
Hírmondó az évtizedes gyakorlatnak megfelelően június 7-től 
szeptember 3-ig kéthetente, vagyis 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

Tavaly még szerencsénk 
volt, mert a Birkafőző fesztivál 
versenynapján – szombaton – 
minden környékbeli települé-
sen esett az eső, csak nálunk 
maradt a nyárias, éppen fesz-
tiválozni való időjárás. Hát az 
idén ránk járt a rúd, mert az 
égi áldást már az előző nap 
sejteni lehetett, és szombaton, 
rövid szünetekkel, egész nap 
esett. Viszont meg-
mutatkozott, hogy az 
amúgy is egyre látoga-
tottabb, országos hírű 
versenyünk mennyire 
megerősödött. Az eső 
nem tehetett kárt ben-
ne, vagyis a látogatott-
ság maradt a régi. Dél 
tájban, amikor kinéz-
tem a Múzeumpark-
ba, több ezernyi em-
ber csúszkált a főzőhe-
lyek és a büfék közötti 
utakon vagy nézeget-
te a kirakodóvásárosok 
portékáit. Versenyzők-
ben sem volt hiány, hi-
szen 140-en neveztek 
és több mint 200 lábas-
ban, bográcsban főtt a birka. 
A legidősebb versenyző a 87 
éves Székely Imre bácsi, a leg-
ifjabb főző a 14 éves Mátyus 
Áron volt. A pörkölteket ez-
úttal is társadalmi és szakmai 
zsűri bírálta el, Benke Lász-
ló mesterszakáccsal az élen. 
Az előző évek gyakorlatához 
hasonlóan tizennyolc pörköl-

tet díjaztak, azaz hat arany, 
ugyanennyi ezüst és bronz-
érem került átadásra.

Az eső áztatta sokadalom 
egyébként sem unatkozott, 
mert a fedett színpadon egy-
mást váltották a produkciók, 
de kirakodóvásár böngészésé-
re, nézelődésre is sokan vál-
lalkoztak. Másnapra azonban 
már elég lett az esőből (jog-

gal), mert a hajnali zuhé után 
az ifjúsági főzést és a népi éte-
lek főzőversenyét lefújták a 
szervezők.

A XII. Birkafőző Fesztivál 
tehát megmutatta, hogy mi-
lyen népszerű és országos hí-
rű rendezvényünk és kunsá-
gi ételünk van. Igazán meg-
érdemelte a helyet a Szelle-

mi Kulturális Örökség Jegy-
zékén, ami lehetővé teheti 
azt, hogy a birkapörkölt kar-
cagi főzési hagyománya Vi-
lágörökség legyen. A szomba-
ti nap azonban további gon-
dolatokat is ébreszt. A látoga-
tók évek óta egyre gyarapod-
nak, s mivel nagyon sokan au-
tóval, más vidékekről érkez-
nek, gondok mutatkoznak a 

parkolóhelyekben. Másrészt 
pedig a szombati nap legalább 
egy évre elintézte a Múzeum-
park gyepét, amiért nagyon 
kár, hiszen nemsoká elkészül 
a felújított múzeum épület, és 
hát a park... Időszerű lenne te-
hát más helyet keresni ennek a 
rendezvénynek.

Elek György 

XII. Birkafőző Fesztivál

Még valamelyik tavalyi lap-
számban írtunk a Karca-
gi Többcélú Kistérségi Tár-
sulásnak arról a pályázatá-
ról, amellyel négy településen 
– Karcagon, Kenderesen, Kis-
újszálláson és Kunmadarason 
– négy-négy kamerából álló 
térfigyelő rendszerek telepíté-
sét célozta meg. A pályázat si-
keres volt, s a térfigyelő rend-
szer május végén felszerelésre 
került. Erről, s ennek kapcsán 
egyik, a közeljövőre tervezett 
munkákról és pályázatokról 
beszélgettünk Nyester Ferenc-

cel, az önkormányzat műszaki 
irodája vezetőjével.

- A kamerák felszerelése és 
műszaki átadás-átvétele május 
31-én megtörtént. A négy tér-
figyelő kamera képernyős ki-
vezetése a rendőrségre fut be.

- Tervezik-e hasonló rend-
szer telepítését más helyszín-
re is?

- A kistérségből Kisújszállá-
son már több kamera üzemel. 
Ha a rendszerek segítségével 
javulni fog a közbiztonság, fel-
tehetően újabbak beállítását 
is kezdeményezni fogják, de a 

kistérségi pályázat csak négy 
kamera telepítéséről szólt.

- Már vagy öt éve közöltük a 
Hírmondóban azokat az utazói 
észrevételeket, amelyek a karca-
gi vasútállomás kapcsán fogal-
mazódtak meg. Akkor a MÁV il-
letékesei a rövidesen megkezdődő 
vonal- és pályaudvar felújítással 
biztatták az utasokat. Az ekkor 
közölt időpont ugyan már elmúlt 
(esemény nélkül), de úgy hallani, 
valami azért mégis történni fog.

Köztudomású, hogy dr. Fa-
zekas Sándor vidékfejleszté-
si miniszter 2010. május 29-
én vette át megbízólevelét Só-
lyom László köztársasági el-

nöktől, és tett esküt az ország-
gyűlés előtt. Mivel az önkor-
mányzati törvény értelmében 
polgármester nem lehet mi-
niszter is egyben, ezért az ösz-
szeférhetetlenség megszünte-
tésére adott 30 napos határidő 
a vége felé közeledvén, a 2010. 
június 22-ei testületi ülés na-
pirendje az alpolgármester vá-
lasztás, valamint a polgármes-
teri feladatok ellátásával kap-
csolatos személyi kérdések 
rendezése volt. A napirendnek 
megfelelően először a már hi-
vatalban lévő főállású és társa-
dalmi alpolgármesterek – Do-
bos László és dr. Kapusi La-
jos – mellé egy újabb alpol-
gármester választása történt 
meg. A testület titkos szavazá-
son Gyurcsek János képviselőt 
választotta meg második fő-

állású alpolgármesternek. Az 
új alpolgármester eskütétele 
után dr. Fazekas Sándor rövi-
den ismertette, hogy a minisz-
teri és a polgármesteri tisztsé-

gek együttes ellátását a jelen-
legi törvények nem teszik le-
hetővé, ezért a város és a tes-
tület eddigi bizalmát megkö-
szönve lemondott a polgár-
mesteri tisztségről. Az ülés ve-
zetését dr. Kapusi Lajos vet-
te át, a polgármester lemondá-
sát a testület elfogadta, majd a 
polgármesteri feladatokat el-
látó polgármester személyéről 
szavaztak. Az új polgármester 
megválasztásáig, azaz az őszi 
önkormányzati választásokig 
Dobos László alpolgármester 
látja el a polgármester felada-
tait.

A hivatalos napirendek vé-
geztével a testület frakciói, a 
hivatal dolgozói búcsúztak el 
dr. Fazekastól, aki húsz évig 
vezette a várost.

Elek György

Testületi ülés

Dr. Fazekas Sándor lemondott

Tervek és eredmények

Térfigyelő rendszer, kisfürdő és vasút

MEGHÍVÓ
A  NEMZETI  ÖSSZEFOGÁS  KORMÁNYA 
ÍGÉRETÉHEZ  HÍVEN  ÚJRAINDÍTOTTA

 A  KARCAG-TISZAFÜRED  VASUTAT!
Az érintett települések közösen ünneplik meg a vasútvonal 

újraindítását polgármestereik és lakosaik részvételével 
a Karcagi Vasútállomáson.

Időpont: 2010. július 4. (vasárnap) 14.45 óra
Beszédet mondanak:

 Varga Mihály államtitkár
Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter

Várjuk együtt a beérkező „kis pirost”!
Szeretettel várunk mindenkit!

A szervezők

Folytatás az 5. oldalon
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Közéleti szilánkok

Szektorok 
(2)

A nemzetgazdaság nagyon fontos 
ágazata a kis- és nagykereskedelem. 
Ezen belül az élelmiszer kereskedel-
met nem szokták ugyan szektorként 
emlegetni, de valójában az. Hogy 
mennyire fontos ez a részterület, nem 
csak a statisztikák bizonyítják, hanem 
az egyre többször szóba kerülő élel-
miszer hulladék lerakat kifejezés. Ami 
gyakorlatilag azt jelenti; hogy egyre 
több olyan élelmiszer kerül import-
ként az országba, amelynek minősé-
ge elmarad a magyar áruktól,ráadásul 
nagyon körülményes, és nehéz a mi-
nőség-ellenőrzés.

A magyar gyártású élelmiszerek 
legtöbbje sajnos hátrányba szorult a 
piacon (nem csak a köznapi értelem-
ben vett piacra gondolok) hiába jobb 
a minőségük, a fogyasztói árak ala-
kulása miatt egyre szélesebb rétegek 
szorulnak az olcsóbb, külföldi hulla-
dékok vásárlására.

Eléggé nagy probléma ez, és igen-
csak kényes kérdéskörről van szó. Hi-
szen elsősorban a multi kereskedel-
mi áruházláncokat érinti, akiket be-
engedtek a rendszerváltás után az or-
szágba (ugyanúgy mint egy csomó 
bankot!), és most nagyon nehéz ke-
zelni őket, mert visszaélnek a hely-
zetükkel, ha enyhébben akarok fo-
galmazni. Ha erősebben: akkor va-
lójában ár-terroristákról kell beszél-
nem. Mert nézzük pl. a dinnye árá-
nak képzését, ill. ”alakítását”. (Köze-
ledik ugyanis a dinnye szezon.) Ami-
kor a magyar dinnye fogyasztói ára pl. 
80, akkor a multi áruházlánc áruházai-
ban 50. (Mindenki kiszámíthatja, hogy 
ez hány % különbség.) De nem azért 
50 a multinál mert valójában annyi, 
hanem ez a becsalogató, ún. beetető 
ár. Az áruházláncnak ugyanis megéri, 
hogy veszít a dinnyén pl. egymillió fo-
rintot, mert a vásárló, ha már ott van, 
nem csak dinnyét vesz, hanem mást 
is. A Távol-keletről behozott tartós fo-
gyasztású elektronikus cikkeket („ka-
catokat”, ahogy az eladók egymás kö-
zött nevezik ezeket) öt-hatszoros ár-
réssel adják el, így busásan megtérül 
a dinnye-veszteség. (Persze, említhet-
nénk olcsó lapockától kezdve péksü-
teményig néhány áruféleséget – amit 
akciósként szoktak volt hirdetni.)

Szabad kereskedelem van, tárják 
szét a kezüket, a vásárló dönt, hogy 
hová megy, reklámozni meg minden-
kinek joga van. Csak hát láthatjuk, ez 
nem egészen így van, és az elszaba-
dult szellemet kellene visszaparan-
csolni a palackba, ami nem lesz köny-
nyű…

A reklámokról nem is beszélve. 
Volt olyan, hogy egy áruházlánc az 
olasz tejet 99 Ft-ért reklámozta óriás-
plakátokon!!! Ha ez Olaszországban 
történik magyar tejjel, az ottani tejter-
melők tíltakoznának ennek az áruház-
láncnak az összes áruháza előtt - ab-
ban biztos vagyok. És nem azért, mert 
mediterrán a mentalitásuk…

- ács -

„FŐTÉRI  
RANDEVÚ”

szabadtéri rendezvénysorozat
2010. július 3. – augusztus 7-ig 
 szombatonként 19:00 órától

a Kossuth téren felállított fila-
góriánál.

FELLÉPŐK:
Déryné Művelődési és Ifjúsági 

Központ néptánccsoportjai 
(Pántlika, Kopogók, Bokréta, 

Zsiba, Toporgók, Iringó)
Pipás Zenekar

History együttes
Nervus együttes

Brakeshoesband együttes
DMIK Népdalköre

Karcag Város Vegyeskara 
Sinful Passions együttes

Noémi 
Papa Blues Band

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT 
SZERETETTEL VÁRUNK!

Karcag Város Önkormányzata 
Déryné Művelődési és Ifjúsági 

Központ

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Július 3-4. Dr. Terjék Imre Kg., Duna utca 7. Tel.: 06/20-939-4650
Július 10-11. Dr. Domán György Kg., Ady E. utca 58. Tel.: 06/30-434-5950
Július 17-18. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758

Az Idősek Klubja tagjai júni-
us 23-án jó hangulatú, kellemes 
délutánt töltött a szépen felújí-
tott Morgó csárdában. Egy po-
hár bor mellett emlékeztünk 
Rózsa Sándor betyárra, a legen-
dára, ide illő verssel, nótával. A 
verset Kovács Pálné Erzsike né-
ni adta elő, Péntek Józsi bácsi 
pedig hegedült. Úti célunk kö-
vetkező állomása a Kovács Mi-
hály emlékpark volt, majd a Le-
venték által emelt I. világhá-

borús hősök tiszteletére állí-
tott emlékművet néztük meg. 
Láposi János bácsi elénekelte a 
levente indulót. Erdődi Feri bá-
csi a leventék életéről mesélt.

Utunkat az erdei tornapá-
lyán fejeztük be, ki-ki kedvére 
tornázhatott, vagy csak sétált a 
friss levegőn. Minden állomá-

son Elek György helytörténész, 
újságíró beszélt nekünk a város 
történetéről. 

Szepesi Tibor sportreferens 
végig vezetett bennünket a tor-
napályán, és egy későbbi idő-
pontra meghívta a 37 fős cso-
portot a szomszédságunkban 
lévő műfüves pályára és a fel-
újított Sportcsarnok bemutatá-
sára.

Köszönjük Pánti Ildikó kép-
viselőnőnek ezt a színes, tartal-

mas, kellemes délutánt, főleg 
azt, hogy az utat busszal tehet-
tük meg, mert így, a mozgásuk-
ban korlátozott ellátottjaink is 
velünk tarthattak.

Mindnyájunk nevében kö-
szönöm:

Marsi Illésné
klubvezető

K Ö S Z Ö N E T
A Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium neve-

lőtestülete nevében ezúton köszönjük meg az ESSEN Kft. vezető-
inek, Mészáros Zsoltnak és feleségének, valamint a Kft. dolgozó-
inak, hogy támogatásukkal hozzájárultak az iskolában szervezett 
pedagógusnap méltó megünnepléséhez.

Köszönjük, hogy munkájukkal és a támogatásként nyújtott bir-
kavacsorával hozzájárultak a program sikeréhez.

Köszönet a tanév során az iskolának tett támogatásokért, az ön-
zetlen segítségekért, amivel tanulóinkat és az iskolát támogatták.

Munkájukhoz további jó erőt és egészséget a nyárra pedig kelle-
mes pihenést kívánunk.

Varró István Szakiskola,
Szakközépiskola és Kollégium

nevelőtestülete

Újra csengő hangja zavar-
ta fel a nyári szünidei csendet 
a Szent Pál Katolikus Általá-
nos iskolában június 19-én, az 
1954-ben végzett diákok ösz-
szejövetelét jelezve. Immár 8. 
alkalommal tartottunk osz-
tálytalálkozót.

Megszemléltük egykori is-
kolánkat, annak fejlődését, 
mivel volt olyan osztálytár-
sunk, aki 1954-ben elkerült, és 
azóta nem járt e falak között.

A közös fénykép elkészítése 
után elbeszélgettünk az elmúlt 
évek eseményeiről, felelevenít-
ve az akkori csínytevéseket is 
(hisz mi is voltunk fiatalok).

Nagy figyelemmel hallgat-
tuk egymás élményeit, vagy 
éppen a göröngyös életúton 
szerzett tapasztalatokat, mivel 
legtöbben túl vagyunk már 
a 70. éven. Megemlékeztünk 
azokról, akik már nem lehet-
nek közöttünk.

Részt vettünk egy közös 
ebéden, ahol a híressé vált 
karcagi birkapörköltet fo-
gyasztottuk. Egészségünk 
megőrzése érdekében némi 
koccintással kívántunk egy-
másnak minden jót.

Korunkhoz mérten egy kis 
tánccal is próbálkoztunk az 
egyik osztálytársunk zenéjére.

A találkozó végét a szoká-
soknak megfelelően az „el kell 
menni, ha esik is” nótával fe-
jeztük be.

Végül úgy köszöntünk el 
egymástól, hogy: „VELETEK 
JÖVŐRE, UGYANITT”.

Az osztálytársak nevében:

T. Szabó Pál

Megszólalt a csengő…

Mi is kirándultunk!
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Par la men ti Nap ló

Köszöntöm újra a Karca-
gi Hírmondó olvasóit, hi-
szen a választások miatt leg-
utóbb 2010. február 26-án ta-
lálkoztunk, ekkor volt az elő-
ző parlament utolsó üléshe-
te. A szerkesztőség kérésének 
örömmel teszek eleget, hogy 
ismét tájékoztassam a lap ol-
vasóit a parlament eseménye-
iről. Van miről.

Ez a parlament ugyanis 
olyan tempóval indult, 
mint az elmúlt húsz év-
ben egyik testület sem. 
Mikor e sorokat írom – 
június 29-én, kedden – 
a magyar Országgyűlés 
elfogadott 37 törvényt, 
folyamatban van 21 
törvényjavaslat tárgya-
lása, és a héten újabb 
jogszabályok benyújtá-
sára kerül sor. Ez utób-
biak a kormány elfoga-
dott 29 pontos akcióter-
vének parlamenti tár-
gyalását jelentik. És ak-
kor még nem beszéltem 
a tervezett változások-
ról, amelyeknél a vita, 
előkészítés elindult, de dön-
tések még nincsenek. Példá-
ul arról, hogy a kormány visz-
szaállítaná a szóbeli felvételit 
az egyetemeken. (Szóbeli ese-
tén az intézmények több pon-
tot adhatnak, így az alkalmat-

lanokat már az egyetemre va-
ló bekerülésük előtt ki lehet-
ne szűrni, lásd a pécsi egyete-
mi lövöldözés elkövetője, aki 
gyógyszerész-hallgató volt.)

A személyi kérdéseket még 
nem is említettem. Az Ország-
gyűlés megválasztotta az Ál-
lami Számvevőszék új elnökét, 
Domokos Lászlót (ez tisztség 
két éve betöltetlen volt), va-
lamint az alelnököt (kilen-

cedik éve volt üres a poszt), 
Warwasovszky Tihamért, ko-
rábbi székesfehérvári polgár-
mestert, akikkel helyreáll-
hat az intézmény működőké-
pessége. Sor került a köztár-
sasági elnök megválasztásá-

ra, Schmitt Pál megkapta már 
az első fordulóban a szükséges 
számú szavazatot, így a két-
szeres olimpiai bajnok lett az 
új államfő.

Szóval a parlamenti nyá-
ri szünetig, amely július 19-től 
kezdődik, lesz miről beszámol-
nom. Bízom abban, hogy az ol-
vasóknak nemcsak a nagy, or-
szágos horderejű ügyekről tu-
dok tudósítani, hanem a par-

lamenti hétköznapok apró pil-
lanatairól is. A történelmi idő-
szakok képei ugyanis nemcsak 
a nagy ecsetvonások, hanem a 
finom részek összességéből áll-
nak össze.

Varga Mihály

Új parlament, új elnökök

Tisztelt karcagi 
lakosok!

2010. július 13-án 
17 órától a Kátai Gábor 

Kórház intézményi 
bemutatója lesz, ahol 

a már megtörtént 
fejlesztésekről és a 

várható beruházásokról 
tart tájékoztatót 
dr. Nagy Mihály 

főigazgató úr.
A tájékoztató után lehető-
ség nyílik kötetlen beszél-
getés keretében az 1. szá-
mú választókörzetben fel-

merült kérdések feltéte-
lére.

Gyülekező: 16:45 – 17:00 
órakor a kórházi épület 

főbejárójánál.
Minden kedves érdeklődőt 
nagy tisztelettel vár Mol-
nár Pál önkormányzati 

képviselő.

Meghívó

A 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője a „ha-
gyományos városismereti” nyári kirándulásra hívja és vár-
ja a választókerület lakóit: nagyszülő – szülő – unoka kor-
osztályig.
Időpont: 2010. július 28. (szerda) 13 órai kezdettel.
Útvonal: Görög-keleti templom megtekintése – Tilalmas – 
Ecsezug – Zádor híd – Bengecsegi kilátó.
Visszatérőben a Fogadóházban molnárételekből vendéglá-
tásra kerül sor (tányért, evőeszközt mindenki hozzon ma-
gával!).
A helyszíneken szakirányú tájékoztatás lesz. Az utat autó-
busszal tesszük meg.
Indulás: 2010. július 28. 13 órakor a Kisegítő Iskolától.
A kirándulásra jelentkezni a fogadóóra keretében lehet 
2010. július 5-én (hétfőn) 10 – 12 óra között az Általános Is-
kola aulájában (Kisújszállási út 45.) vagy telefonon: 06/30-
240-0413.
Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár:

Pánti Ildikó
a 8. sz. választókerület képviselője

Seniorok figyelem!

A két hete Tilalmas-Ecsezug felé tett kerékpártúránk 
2010. július 10-én 14 órai kezdettel folytatódik. Ezen a na-
pon, jó idő esetén a Bengecsegi úti magasles, visszafelé pe-
dig a Zádor híd érintésével az Ágota hídhoz biciklizünk el. 
A kirándulás egyetlen feltétele a járható út, vagyis eső ese-
tén a kirándulás más időpontra tolódik. Jó idő esetén 13:45-
kor találkozunk a Szélmalmi fogadóház előtt. (Az időjárás 
függvényében az útvonal változhat.)

Minden senior korú érdeklődőt várnak
a túra szervezői

Pályázat

A Györffy István Általános Iskola (5300 Karcag, József At-
tila u. 1., Tel./Fax: 06-59/503-435, E-mail: iskola@gyorffy-
karcag.sulinet.hu, OM: 035855) pályázatot hirdet az alábbi 
pedagógus álláshelyek betöltésére:
1 fő rajz szakos tanár; 1 fő táncpedagógus; 1 fő magyar – 
angol szakos tanár
Bérezés: a közalkalmazotti besorolás szerint.
A pályázat beadási határideje: 2010. július 30.
Jelentkezés: iskola@gyorffy-karcag.sulinet.hu
Györffy István Általános Iskola 5300 Karcag, József Attila 
u. 1.
Tel./fax: 06-59/503-435
Az álláshelyek betöltésének ideje: 2010. szeptember 01.

Felhívás
Adománygyűjtés az árvízkárosultak megsegítésére!

TISZTELT KARCAGI LAKOSOK!
A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 299/2010. (VI. 17.) 

„kt.” sz. határozata alapján adománygyűjtést szervez Borsod megyei telepü-
lések – elsősorban Hernádszentandrás – árvízkárosultjainak megsegítésére.

Tisztelettel kérjük városunk lakosságát, szervezeteit, vállalkozó-
it, hogy lehetőségeikhez mérten adományaikkal, felajánlásaikkal se-
gítsenek az árvíz-, és belvíz sújtotta települések károsultjain.

A nehéz helyzetben lévőknek a következőkre van leginkább szükségük:
- pénzbeli adományok az újjáépítéshez,
- tartós élelmiszerek (pl.: liszt, cukor, só, tea, tészta, konzerv, stb.),
- ásványvíz,
- bútorok, műszaki cikkek (használható állapotban lévők),
- ruhaneműk (tiszta, használható állapotúak), 
- tisztító- és fertőtlenítőszerek (mosószerek, takarítószerek)
- szállítási-, fuvarozási felajánlások.
A pénzbeli felajánlások fogadása a Raiffeisen Bank Zrt. Karcagi fiókjánál 

megnyitásra került 12053005 - 01000953 - 02400006 alszámlaszámon tör-
ténik. A számlára átutalással és a Bank helyi fiókjának pénztárában törté-
nő befizetéssel teljesíthetők a pénzbeni adományok.

Az adománygyűjtés keretében a Karcagi Többcélú Kistérségi Társu-
lás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítésének munkatársai 
– Huzsvai Éva családgondozó és Disznós Lajosné szociális segítő – fogadják 
a rászoruló családokon segíteni szándékozók támogatásait a 06/59/312-
450, és a 06/30/828-6792 telefonszámon, vagy személyesen a Karcag, 
Püspökladányi út 33. szám alatt hétfőn, szerdán, csütörtökön 8:00 
– 15:00 óra között.

Felajánlásaikat várjuk, és a rászorulók nevében is köszönjük!
Karcag Városi Önkormányzat

Képviselő-testülete
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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 

Pályázat

Karcag Város Önkormányzata a 283/2010. (VI. 03.) „kt.” sz. 
határozata alapján pályázatot hirdet a helyi vállalkozásoknak 
munkahely megtartó és munkahelyteremtő beruházások tá-
mogatására.

A támogatás formája: vissza nem térítendő, csekély összegű 
(de minimis) pénzügyi támogatás

-  a beadott pályázat hónapjának 1-jén állományban lévő al-
kalmazottak továbbfoglalkoztatásának biztosításához,

-  a beadott pályázat hónapjának 1-jén állományban lévő al-
kalmazottak létszámának növeléséhez.

Pályázók köre:
A Karcag város közigazgatási területén a 2010. évi támoga-

tásra vonatkozó pályázat benyújtásnak évét megelőző legalább 
két évben székhellyel rendelkező:

-  egyéni vállalkozó magánszemélyre,
-  jogi személyiségű gazdasági társaságra,
-  jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra,
- a magánszemély munkaviszony keretében foglalkoztató 

nonprofit szervezetre.
Kizárólag olyan munkahelymegtartáshoz, illetve bővítés-

hez nyújtható támogatás, melyhez a kedvezményezett nem kap 
a rendeletben meghatározott – az adható támogatás számítá-
si alapját képező – támogatási alap 20 %-át meghaladó mérté-
kű más szerv által biztosított vissza nem térítendő támogatást.

Pályázat benyújtásának határideje: a közzétételtől számít-
va 2010. december 31-ig folyamatos.

A pályázaton való részvétellel, a pályázat elkészítésével kap-
csolatban Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási és Kistérségi Irodája ad információt.

Pályázattal kapcsolatos további információ elérhető Karcag 
város honlapján: www.karcag.hu

A napokban jelent meg a 
már eddig is több kunsági ge-
nealógiai kötetet publikáló 
Kurucz János tanár úr Római 
katolikus családok „a karca-
gi reformátusok tengerén” cí-
mű könyve. A karcagi Kurucz 
család (útépítés, birkózás, 
ipartestület) történetét feltá-
ró kutatás során, ahogy a vas-
kos kötetből kiviláglik, óriási 
mennyiségű adat került elő az 
1769-1771-ben alapított helyi 
római katolikus egyházközség 
és a helyi katolikus közösség 
történetére, amiből a szerző 
összefoglaló tanulmányt ké-

szített. Igazi genealógus lévén, 
nem kerülték el a figyelmét 
más katolikus családok leszár-
mazási feljegyzései sem, ezért 
aztán a Kurucz család törté-
netét bemutató írás a karcagi 
római katolikus egyházközség 
történetét is feltárja előttünk, 
emellett rengeteg (szó szerint 
értve: rengeteg) adatot tartal-
maz más családok történetére 
vonatkozóan is.

Az érdeklődők az Ipartestü-
let irodájában (Karcag, Bajcsy-
Zsilinszky u. 2.) vásárolhatják 
meg.

- e -

Már több mint egy hónap-
ja, hogy Ronnie James Dio, a 
rock-történelem legkaraktere-
sebb énekese elhunyt. Közvet-
lenül a halálát követően sze-
rettem volna írni róla, de saj-
nos helyszűke miatt nem volt 
rá lehetőségem. Most sem ké-
ső néhány sor erejéig felidéz-
ni az ő alakját, hiszen olyan 
alapvető zenekarokban és le-
mezeken hallatta hangját, 
amelyek zenészek ezreire, ra-
jongók millióira voltak óriási 
hatással. 

Az 1942-ben született olasz-
amerikai énekes, fiatal ko-
rában inkább a basszusgitár 
rabja volt, naponta minimum 
négy órát gyakorolt, viszont 
amatőr zenekaraiban – jobb 
énekesek híján – rákénysze-
rült az éneklésre. Hamar be-
bizonyosodott, hogy született 
tehetség. 

Az ötvenes-hatvanas évek 
szárnypróbálgatásait követő-
en az Elf soraiban tett szert 
komolyabb ismertségre, mi-
vel gyakran játszottak a legen-
dás Deep Purple előtt. Ennek 
köszönhette, hogy a Purple-
főnök Ritchie Blackmore fel-
fedezte, és a Rainbow front-
emberekén világsztárrá nőt-
te ki magát 1975-78 között. 
’79-ben, amikor a drogprob-
lémákkal küszködő Ozzy 
Osbourne-tól megvált a Black 
Sabbath, Tony Iommi őt hív-
ta meg énekesnek. Ekkor szü-
letett meg a máig alapműnek 
számító Heaven And Hell cí-
mű album, amely az Egyesült 
Államokban platina, Európá-
ban pedig arany lemez lett. Rá 
egy évre már a Mob Rules al-
bummal értek el arany foko-
zatot. Aztán egy ostoba vita 
miatt tíz évre elváltak Dio és a 
Sabbath útjai, viszont hírnevét 
kihasználva ’83-tól beindítot-
ta szólókarrierjét. Huszonegy 
év alatt tizenhat szólóalbumot 
készített, közben 1991-ben új-
ra visszatért Iommi csapatába 
és rögzítették a Dehumanizer 
lemezt, amely a Black Sabbath 

egyik legsúlyosabb albumá-
nak számít. 

Zenekarai és a szólópályá-
ja mellett 1963 és 2008 kö-
zött közel harminc különbö-
ző helyen vállalt vendégsze-
replést – ezek között voltak le-
mezek, koncertek, és filmek is. 
Az eddigiekből is látszik, hogy 
az egész életét a zenének szen-
telte, folyamatosan fejlődött, 
és közben tökéletes gyémánt-
tá csiszolódott. Cikkem elején 
írtam, hogy a „rock-történelem 
legkarakteresebb énekese”, nos 
ezt nem én találtam ki, hanem 

a szakirodalom fogalmaz így. 
És ez így is van, hiszen Dio 
szinte bármit el tudott énekel-
ni, viszont a nagyok között is 
kevés olyan akad, aki úgy tud, 
mint ahogy ő. Páratlan dolog-
nak számít, hogy 68 évesen is 

úgy tudott énekelni, mint har-
minc éves korában. (Csak egy 
érdekesség: kisgyerek korától 
hallgatott operazenét, ami ké-
sőbb is meghatározta a zené-
hez és az énekléshez való vi-
szonyát.)

Élete utolsó éveiben újra 
csatlakozott a Black Sabbath 
zenészeihez, és Heaven And 
Hell néven lemezt is készí-
tettek, amit világszerte meg 
is turnéztattak. Tavaly diag-
nosztizáltak nála gyomorrá-
kot, amellyel hónapokig ke-
zelték. Az idén tavasszal, már 

a nyári fellépéseket tervezget-
ték, úgy nézett ki, hogy felépül 
a betegségből. Sajnos nem így 
történt. Május 16-án reggel 
7:45-kor elhunyt. 

Cselényi Csaba

A tökéletes hang

Könyv a karcagi katolikus családokról

Konferencia

A Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére felvett 
karcagi birkapörkölt (pontosabban a kunsági birkapörkölt 
karcagi főzési hagyománya) kapcsán néprajztudósok, ide-
genforgalmi szakemberek tanácskoztak a művelődési köz-
pont nagytermében június 25-én délután.
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- Az egyre rövidülő időközök-
ben összehívott világkonferenci-
ák illetve a kisebb tanácskozá-
sok nagy száma, mint megany-
nyi felkiáltójel arra figyelmez-
tetnek, hogy a probléma súlyos-
bodni látszik.

- A probléma értelmezésé-
hez tudnunk kell, hogy mió-
ta ember van, civilizációk szü-
lettek és meghaltak. Erre a tör-
ténelem egyértelmű választ ad. 
A civilizáció nem más, mint az 
adott lehetőségek között vég-
zett emberi átalakítás, az adott 
tudomány és az adott technika 
eszközeivel. A kultúra ugyan-
akkor ember-létünknek a lé-
nyeghordozója, amivel az em-
beriség az értéket az újabb ge-
nerációknak átadta. Míg a civi-
lizációk halnak, addig a kultú-
ra örök, és meg is marad, amíg 
ember lesz a Földön. Jelenleg 
ipari-informatikai civilizáció-
ról beszélhetünk. Tehát, ott es-
tünk végzetes hibába, hogy a 
tárgyi kultúra fenntartásához 
és fejlesztéséhez, ma már eltú-
lozzuk a természetből való „ki-
vét”-et. Nagy probléma viszont, 
hogy meddig lehet az embe-
ri javak érdekében továbbra is 
csak elvenni a természettől? 
Mert ennek valahol határa van. 
A földi rendszer ugyanis vé-
ges rendszer. Anyagban, ener-
giában annyi amennyi. Csak-
hogy mi mit csinálunk? Ebbe 
a véges rendszerbe beleviszünk 
egy vég nélküli rendszert azzal, 
hogy még többet és még többet 
veszünk el a Földtől. Ennek va-
lamikor majd a természet – és 
ez a legfőbb korlátozási elv – 
megálljt parancsol. Nagy döly-
fünk lehet akármekkora, a ter-
mészettől való függésünk nyil-
vánvaló. Itt van például az év 
elején a vulkánkitörés Izlan-

don, ami a Föld életében any-
nyi, mint egy bolhacsípés... és 
mégis hirtelen óriási problémá-
kat okozott. Szeretett öreg ba-
rátunk, az akadémikus Balogh 
János professzor mondta, hogy 
az Amazonas őserdejében vagy 
a Pápua Új-Guineában élő na-
gyon egyszerű népeket „ti csak 
ne sajnáljátok. Azok még em-
berek. Azok még körülülik a 
tüzet, beszélgetnek egymással, 
énekelnek. Anyagi kultúrájuk 
nincs. Nincs mobiltelefonjuk 
vagy plazmatévéjük, de mégis 
boldogabbak nálunk”. Ugyan-
ezt fogalmazza meg máskor, 
amikor azt mondja, „nem az je-
lenti a boldogságot, hogy az em-
ber tökéletes civilizációban él. 
Kicsit közelebb kellene meghúz-
nia a határvonalat a természet-
hez, és akkor több örömünk len-
ne az életben. Szívvel és ésszel 
cselekedni, nem pedig pénzzel 
és ésszel. És főleg nem pénzzel és 
eszetlenül, ahogy az most törté-
nik”. Hallgatni kellene ezekre 
az intelmekre.

- Az természet adta javak ki-
aknázása és felhasználása rég-
től folyik. Mikortól szabadult 
el? Mikor, mivel tévesztettünk 
utat?

- Az úttévesztésünk akkor 
következett be, amikor a ter-
mészetet – emberi dölyfünkből 
adódóan – magunk alá akarjuk 
gyűrni. A mi generációnk je-
lentős része még Liszenkó né-
zetein nőtt fel, ha akarta, ha 
nem. Még emlékszem, hogy 
hatodik osztályos korunk-
ban az volt kitéve az iskolá-
ban a tanári asztal felé, hogy 
„Nem a természet, az ember a 
gazda. Ha nem ad, kikövetel-
jük!” És hát ez a nézet, hogy le-
igázzuk a természetet, a párt-
dokumentumokban is megje-

lent. Például a Davidov terv az 
volt, hogy a nagy északi folyó-
kat majd délre irányítják, és ez-
zel az Aral tó környéki gyapot-
termő részét visszavarázsol-
ják. És ez csak egy példa. Sztá-
lin halála után az egész dolog 
megcsetellett, de az otromba-
ság, ami a természet leigázásá-
val kapcsolatban tombolt, az a 
politikai gyakorlatban tovább 
él. Az egész globalizált világ-
nak a kizsákmányoló tevékeny-
sége – ha nem is nevezzük le-
igázásnak – javában folyik to-
vább. A totális erdőirtások és a 
vizes élőhelyek felszámolása hi-
hetetlen méretekben zajlik. És 
közben a tájban kialakult több 
ezer éves kultúra értékeit is le-
rombolják, ha egy beruházás 
érdeke azt úgy kívánja. Napi 
példák özönét lehetne arra fel-
hozni, amikor egy láprétet, egy 
mocsári rétet lecsapolnak, mert 
egy pláza építése azt megkíván-
ja... Ami még félelmetesebb do-
log az az, hogy ha az ember a 
természet által küldött intő je-
lekből sem tanul, akkor ki-
alakul egy olyan ideológiánk, 
hogy a tudomány és a techni-
ka eszközeivel valamit helyre 
tudunk hozni. Álom! Az ókori 
bölcsekig visszamenőleg örök 
intelem, hogy aki bölcsen akar 
élni, és ezáltal ember létét hasz-
nosan akarja leélni, az a ter-
mészettel barátkozzék. S ami-
kor a világkonferenciák anya-
gát megnézzük, az ott, vagy az 
azzal kapcsolatban nyilatko-
zó szellemóriások intelmei tel-
jesen egybecsengenek: a termé-
szettel való összhangot hangsú-
lyozzák. De ezekről keveset be-
szélünk. Inkább hagyjuk ma-
gunkat manipulálni, és a kon-
zumember, a konzumfogyasz-
tó a világ minden részén akara-
tán kívül a természet kirablójá-
vá válik. Ernst Sumacher köz-
gazdász A kicsi szép című esz-
szégyűjteményében az 1980-as 
években éppen arra int, hogy 
amikor az emberiség a korlá-
tozó elvet feladja, és mint írja, 
minden korlátozó elv feladása 
az ördögtől való, akkor önma-
ga sírját ássa meg. Ezért kell az 
embereknek az elveszített utat, 
a természettel, a bolygónkkal 
kialakított harmonikus együtt-
élést, illetve ennek a lehetőségét 
ismét megtalálnia.

Elek György

A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépiskola

a 2010/2011-es tanévben az alábbi OKJ-s szakképzési 
lehetőséget kínálja:

Nappali tagozatos képzés:
Ápoló (OKJ szám: 54 723 01 10000000)
- képzési idő: 3 év
- vidéki tanulók számára kollégiumi elhelyezés
- jelentkezés folyamatosan 
Jelentkezési feltételek:
- érettségi bizonyítvány (gimnáziumi vagy szakközépiskolai)
- egészségügyi alkalmasság
- 18-23 év közötti életkor
A gyakorló területet az iskola a kórházban és egészségügyi 
intézményekben biztosítja!
Iskola neve: Karcagi Nagykun Református Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépiskola
Iskola címe: 5300 Karcag, Madarasi út 1-3.
OM azonosító: 201 348
A jelentkezési lap letölthető a www.reformatus.eu weboldal-
ról.

- Az Új Magyarország Fej-
lesztési Terv közlekedési prog-
ramja keretében megújul a 
100-as (Budapest-Nyíregyhá-
za) vasútvonal. A pályát 160 
km/órás sebesség elérésére te-
szik alkalmassá, de az egyes 
vasútállomások esetében is je-
lentős fejlesztéseket hajtanak 
végre. A Karcagot érintő pá-
lyaszakaszon Karcagpusztánál 
(a régi négyes átvezetésénél) 
felüljáró épül. A Gyarmati úti 
csomópontnál kerékpáros át-
vezetés fog létesülni. A Ladá-
nyi úti vasúti kereszteződés 
megszűnik, egy aluljárót épí-
tenek ott, és egy körforgalom 
segíti a csatlakozást a „né-
gyesre”. A karcagi vasútállo-
más peronjainak a megköze-
lítésére aluljárót építenek, s 
ez az aluljáró ki fog menni a 
Gyarmati út négyes számú fő-
út felőli oldalára. Ezek a ter-
vek.

- Hány év alatt valósul meg 
mindez?

- A tervezett megvalósítás 
véghatárideje 2014. Jelen pilla-
natban annyit tudunk, hogy a 
múlt év végén a kormány elfo-
gadta a beruházási programot 
és a jóváhagyás után elküldte 
Brüsszelbe. Legutóbb már az a 
hír jött, hogy ott is jóváhagy-
ták és hát innentől várható, 
hogy a fejlesztés el fog indulni. 
Karcagon az ütemterv szerint 
2012-2013-ban zajlanak majd 
a munkák.

- A közutakkal kapcsolatban 
nincs valami, hasonlóan jó hír?

- Az önkormányzati keze-
lésben lévő utak esetében van-
nak elképzelések és eredmé-
nyek is. Éltünk egy pályáza-
ti lehetőséggel, ami debreceni 
út leaszfaltozott határbeli sza-
kaszát, illetve az abból kiin-
duló Bengecsegi út már elké-
szült útalapját érintené. A terv 

szerint a Bengecsegi út útalap-
ja aszfaltozásra, az útalap pe-
dig jókora szakaszon folyta-
tásra kerülne. A Debreceni út 
több kilométeres aszfaltozott 
szakasza már nagyon rossz ál-
lapotban van, azt kijavíttat-
nánk. Itt annyi a pozitív hír, 
hogy a pályázatunkat befo-
gadták. Döntés előtt áll tehát, 
úgyhogy reménykedünk...

- Útjavítási munkálatokat 
már márciusban láthattunk a 
város utcáin...

- Az ez évre ütemezett ká-
tyúzási munkák befejeződ-
tek, mintegy 7,5 millió forint 
értékben végeztünk kátyú-
zást a város belterületén és a 
magyarkai bekötőúton. Ösz-
szesen 1500 négyzetméternyi 
útfelület került felújításra. A 
„régi négyesen”, Karcagpuszta 
közelében volt egy beszaka-
dás, annak a kijavítására is sor 
került. Az elmúlt évben dön-
tött a testület az addig elké-
szült útalapok és a meglévő 
utak aszfaltozásáról. Ennek a 
85 millió forint összegű mun-
kának a közbeszerzési eljárása 
május végén lezárult, a szer-
ződéskötés után, június kö-
zepén a munkák is megkez-
dődtek. Hatezer négyzetméter 
útalapot aszfaltoznak le ak-
kor, illetve 12.000 négyzetmé-
ter utat újítanak fel. Befogad-
ták a Kossuth és Attila utcák 
felújításával kapcsolatos pá-
lyázatunkat, az is döntés előtt 
áll, ahogy a Városközpont re-
konstrukcióját célzó pályáza-
tunk is. És a végére egy jó hír: 
nyert a Víz. és Csatornamű 
Kft. fürdőfelújításra beadott 
pályázata. Ha aláírják a támo-
gatási szerződést, elindulhat a 
közbeszerzési eljárás. Ennek a 
munkának a kezdete várható-
an ez év ősze lesz, hiszen 2011 
őszére be is kell fejezni.

Elek György 

Az elveszített út
Beszélgetés dr. Tóth Alberttel

„Ember és bioszféra” címmel 1972-ben, Stockholmban ke-
rült sor arra a világkonferenciára, ami a Föld sorsát volt hivatott 
megvitatni. Megnyitásának napját, június 5-ét, Környezetvédel-
mi Világnappá nyilvánították. A konferencia megrendezésének, 
a szakemberek fellépésének szükségessége nyilvánvalóvá tette azt 
a tényt, hogy „az emberiség olyan útra tért, amely világproblé-
mák özönét hozta magával”. A problémák elmélyülését jól érzé-
kelteti, hogy ‘92-ben Rio de Janeiro, tíz év múlva pedig Johannes-
burg adott otthont újabb világkonferenciáknak, ahol államférfi-
ak, szakemberek tárgyalták meg az emberiség és bolygónk sorsát. 
Ezek mellett még százával rendezték a különböző részterületeket 
vizsgáló konferenciákat (legutóbb éppen a klímaváltozással kap-
csolatban volt ilyen Koppenhágában). Dr. Tóth Albert főiskolai 
tanárt a Környezetvédelmi Világnap alkalmából elhangzott, Va-
lahol utat tévesztettünk: A természet és az ember megromlott vi-
szonya című előadása ürügyén kértük fel egy rövid beszélgetésre.

Tájékoztató
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy 2010. jú-

lius 1-től kezdődően 2010. december 31-ig az 
Észak-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgató-
ság ügyfélszolgálata átmenetileg szünetel.

Ez idő alatt a szolnoki ügyfélszolgálatunkon a követ-
kező időpontokban állunk rendelkezésükre:
- Hétfőn 8:00 – 17:00
- Keddtől csütörtökig 8:00 – 14:00
- Pénteken 8:00 – 12:00 között.

Városi Csokonai Könyvtár
nyári nyitva tartása 

Értesítjük Olvasóinkat, hogy 2010. július 19 – 
30-ig a könyvtár zárva tart.
Nyitás: augusztus 2-án 10 órakor.
Júliusban és augusztusban a könyvtár szom-
batonként zárva tart!
Megértésüket köszönjük!

Könyvtár dolgozói

Tervek és eredmények
Folytatás az 1. oldalról
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Befejeződtek a bajnokság 
küzdelmei mind egyéniben, 
mind a csapatbajnokságban. 
Sok izgalmas és színvonalas 
mérkőzések után a csapatbaj-
nokságban a Kováts DSE és a 
püspökladányi PASZE egy-
aránt 100 %-os teljesítményt 
nyújtottak. Egyaránt 8-8 mér-
kőzést nyertek meg veretlenül. 
A nyert és vesztett szettek ará-
nya döntött a Kováts DSE ja-
vára.

Csapatbajnokság vég-
eredmény: I. Kováts DSE (16 
pont), II. PASZE (16 pont), III. 
Öregfiúk (12 pont), IV. Garai 
Söröző (10 pont), V. Sárgaré-
pák (10 pont), VI. Varrós ta-
nárok (4 pont), VII. Varrós 

diákok (4 pont), VIII. Game 
Over (2 pont), IX. Református 
Gimnázium (0 pont).

Egyéni bajnokság vég-
eredmény: I. Jeney Tamás 
(PASZE), II. Korponai La-
jos (PASZE), III. Kajtácsi Zol-
tán (Kováts DSE), IV. Ko-
vács Miklós (Kováts DSE), V. 
Szepesi Bence (Kováts DSE), 
VI. Palya Máté (PASZE), VII. 
Nagy Tibor (Öregfiúk), VIII. 
Cs. Nagy Sándor (Öregfiúk), 
IX. id. Fási Miklós (Garai Sö-
röző), X. Laczi Sándor (Öreg-
fiúk), XI. Fási Ferenc (Garai 
Söröző), XII. Czinege Csaba 
(Varró diák).

B. I.

Elmondhatjuk, hogy az egyik 
legtöbb eredményt felmutató, és 
sok-sok országos tehetséget el-
indító karcagi szakosztály a bir-
kózóké, amelynek elmúlt évét a 
szakosztályvezető Kurucz Ist-
ván tűnődés nélkül „jó köze-
pes”-re osztályozza. Az ered-
mény azonban, ha azt vesszük, 
hogy a karcagi birkózók sok-
kal jobb lehetőségek között fel-
készülő klubok versenyzőivel 
szemben teljesítenek ilyen szé-
pen, máris „jó”-ra írandó át. „A 
mi ellenfeleink között ott az ösz-
szes fővárosi egyesület, ahol lehe-
tőség van arra, hogy a hét min-
den napján, sőt több helyen dél-
előtt és délután is edzést tartsa-
nak, és mindezt 3-4-5 szőnyegen 
– magyarázza Kurucz István, 
- és ott olimpiai és világbajnok-
ok meg kontinentális bajnokok 
az edzők. Mi viszont heti három 
edzést tartunk, és nekünk a ma-
gyar bajnoki helyezésekig tud-
ták elvinni, mint edzőink.” Fűz-
zük hozzá, hogy az elmondott 
hátrányok ellenére is jó eredmé-
nyeket felmutató, és nagyon jó 
utánpótlás-nevelő szakosztály a 
karcagi, hiszen a számos birkó-
zó közül a nyolcadik osztály el-
végzése után a Bp. Vasasba ke-
rülnek, ebben a klubban foly-
tatván a sportot, s a főváros-
ban meg elkezdvén a középis-
kolát. Dr. Hegedűs Csabától, az 
Országos Birkózó Szövetség el-
nökétől egyébként az edzők és 
a szakosztályvezetők is országos 
és nemzetközi tekintéllyel bí-
ró kitüntetéseket vehettek át az 
utánpótlás nevelésért.

A szakosztályban általá-
ban 20-25 iskoláskorú gyerek-
kel foglalkoznak. A vezetőedző 
ifj. Kurucz István (Pityók), a 
több éve a szakosztálynál tevé-
kenykedő Ferenczi Elek pedig 
a szőnyegedző. A kétórás edzé-
sek hétfőn, szerdán és pénteken 
vannak, de most, hogy az edző-
terem rendelkezésre áll, a he-
ti három alkalmon túl is lehet 
dolgozni – és sokan élnek a le-

hetőséggel. A sikeres felkészü-
lést az elmúlt év eredményei is 
megmutatják. A felsorolás előtt 
Kurucz István megjegyzi, hogy 
ebben a sportágban 3-5 évnyi 
komoly munkának kell eltelni, 
hogy országos szinten megje-
lenjenek az első „eredményecs-
kék”. A Magyar Bajnokság-
ban, vagy a Diákolimpián pe-
dig csak öt év felkészülés után 
lehet elérni ugyanezt a szintet. 
Tudni kell, hogy a birkózásban 
nincs amatőr csoport. Az éven-
ként megrendezett legfontosabb 
versenyeken, a Diákolimpián és 
a Magyar Bajnokságon az or-
szág birkózóinak színe-java in-
dul, hiszen a fiatalabb korosz-
tálynak ez a pontszerző verse-
nye. Az itt nyújtott teljesítmény 
sok mindent elárul. Tehát: ta-
valy az Országos Diákolimpián 
három karcagi versenyző Hor-
váth Dániel (5. hely), Endrédi 
Evelin (4. hely), és Tyukodi Me-
linda (4. hely) végzett az első 
hatban. A Magyar Bajnokság-
ban kötött fogásban két karca-
gi harmadik (Horváth Dániel, 
Csík Krisztán) és egy ötödik he-
lyezés (Mándi Mihály) született. 
Az MB szabadfogásban Mándi 
Mihály 2., Horváth Dániel 3. 
helyezett lett. Mándi Mihály 
ezüstérméhez Kurucz István 
hozzáfűzte, hogy a fiatal kar-
cagi sportoló „olyan színvonalú 
döntőt birkózott, hogy minden 
más szőnyegen leállt a verseny, 
és mindenki azt nézte”. Vesztes 
létére 12 pontot szerzett, vagyis 
nagyon szépen helytállt.

(Ezek az országos versenyek, 
a többi, megyei és területi verse-
nyekre, mivel van belőlük éven-
te vagy harminc, idő és terjede-
lem miatt nem térünk ki.) Szü-
letett még egy nagyon szép 
eredmény, amikor Párizs válo-
gatottja ellen léptek szőnyeg-
re, és 33:17-re meg is verték a 
franciákat. (Hm! Karcag:Párizs 
33:17!) Nem tudom, hogy ezen 
csak a franciák csodálkoztak 
el, esetleg mindkét csapat, de az 

biztos, hogy „nagyon, de nagyon 
szép eredmény”. 

Hát eddig a tavalyi év ered-
ményei, de most már túl va-
gyunk 2010 első negyedévén, 
úgy gondolom, erre is érdemes 
rákérdezni. A szakosztályveze-
tő szerint az év egyik fontos ese-
ménye, hogy a pár éve a Vasas-
ban birkózó Fekete Antal (aki 
jelenleg egyetemre készül) visz-
szaigazolt a karcagi szakosz-
tályhoz. Ő februárban a Magyar 
Bajnokságban III. helyezett lett. 
Amúgy meg az eddigi orszá-
gos versenyekről is van egy pár 
szép teljesítmény. Januárban Ér-
den Balogh Alex és Gaál István 
harmadik, Mándi Mihály ötö-
dik lett. Egy hónap múlva a fő-
városban Kun István aranyér-
met, Gaál István bronzérmet, 
míg Horváth Dániel ötödik he-
lyezést szerzett. Szintén febru-
árban Gyöngyösről Balogh Alex 
és Kun István bronzérmet, Ko-
vács Lajos ötödik helyezést ho-
zott el és a hónap végén pedig 
Bökönyben lett első helyezett 
Kun István és második Gaál 
István. Március végén, a diák-
olimpia Szentesen megrende-
zett versenyén Kun István az 
ötödik helyen végzett, egy hét 
múlva, Gádoroson, Gaál István 
első, Kun István második, T. 
Szabó Krisztián harmadik, Kóti 
Károly és Magyar György pedig 
negyedik lett.

Sokat utaznak, jegyzem meg 
a helyszíneket hallva. Kurucz 
István bólint. Évenként ötven-
két hévégéből legalább harmin-
cat vidéken töltenek. Az uta-
zást a szakosztályon belül old-
ják meg, de sokat segítenek a 
szülők és a nagyszülők is, ami-
ért mindenképpen köszönetet 
kell mondaniuk, és ugyanígy 
az önkormányzatnak is, mert a 
szakosztály (mint a többi szak-
osztály is) működőképességét 
teljes egészében ennek az ön-
kormányzati támogatásnak kö-
szönheti.

Elek György

Közhasznúsági jelentés 
az Együtt-Egymásért 2006 Alapítvány 2009. évi 

tevékenységéről
Az Alapítvány 2009. évben eleget tett az alapító okiratban 
meghatározott céloknak. 
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet is folytat, de ez 
irányú bevétele az adóköteles mértéket nem éri el. 
Az egyesület tisztségviselői munkájukért anyagi juttatást 
nem kapnak. 
2009. évi pénzforgalmi adatok:
Nyitóegyenleg 2009. január 01. 994.491 Ft /alapítói vagyonnal/
Bevételek:
Kamat:   42.231 Ft
Adó 1 %: 108.437 Ft
Támogatások: 215.000 Ft
Bérleti díj: 275.000 Ft
Kaució: 100.000 Ft
2009. évi összes bevétel: 740.668 Ft
Kiadások:
Anyag költség:   72.997 Ft
Posta, telefon költség:     5.615 Ft
Biztosítási díj:   20.888 Ft
Bankköltség:    5.600 Ft
Kulturális tevékenység: 105.907 Ft
Adomány: 206.000 Ft

2009. évi összes kiadás: 417.007 Ft

Záró egyenleg:  1.318.152 Ft
Ebből lekötött betét: 1.106.377 Ft

Tárgyi eszköz változás:
Ingatlan bruttó értéke: 10.000.000 Ft
2008. évben elszámolt écs: 40.000 Ft
2009. évben elszámolt écs: 200.000 Ft
Nettó érték: 9.760.000 Ft

Az alapítvány 2009. évben is a közhasznú kulturális jellegű 
fő feladatát teljesítette, emellett jótékonysági és nyugdíjasok 
rendezvényeit, sport célú feladatok megvalósítását támo-
gatta. A Karcag Városi Önkormányzatától kapott 11 711.-Ft 
iparűzési adó 1 %-ából, továbbá a 96 726.-Ft.személyi jöve-
delemadó 1 %-ából befolyt támogatást az „Egészségmegőr-
ző-betegségmegelőző” c. rendezvényünk, s ezen egészség-
ügyi előadást követően megtartott kulturális műsoros szó-
rakoztató program szervezésére, továbbá színházlátogatás - 
bérlet útján - használta fel. A részletek az alapítvány székhe-
lyén: Karcag, Kálvin út 13. szám alatt megtekinthetők.
Köszönjük az alapítványnak nyújtott támogatásokat, s kér-
jük, ha módjában áll, továbbra is segítse közcélú munkán-
kat.

Szabóné Dr. Szabó Erzsébet
Kuratórium elnöke

ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSEK
Jelentkezési határidő: 2010. AugusztuS 15.
Jelentkezési korhatár: 21 év
Középfok:
Mezőgazdasági gépésztechnikus szak 2 éves
Agrár-közgazdasági és áruforgalmazó tech-

nikus szak 2 éves
Természet- és környezetvédelmi technikus 

szak 2 éves
Lovastúra-vezető 2 éves
Felsőfok:
Műszaki informatikai mérnök-asszisztens
  2 éves (4 félév)
(Debreceni Egyetem Informatikai Karával 

közös szakképzése, tanulói jogviszony)

FELNŐTTKÉPZÉS - LEVELEZŐ TAGO-
ZAT (nem tanköteles tanulók részére fel-
nőtt képzés)

 JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 
 2010. AUGUSZTUS 15.
Középfok:
Agrár-közgazdasági és áruforgalmazó tech-

nikus szak 2 éves

Jelentkezés: a titkárságon személyesen, illet-
ve levélben vagy e-mailben.

Cím: 5300 Karcag, Szentannai Sámuel ut-
ca 18.

E-mail: sztannai@externet.hu

Városi Asztalitenisz Bajnokság

A Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a 2010 
/ 2011. tanévre az alábbi képzésekre hirdet felvételt

A KSE szakosztályai

Birkózás
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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 telekkel el-
adó. 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 sür-
gősen eladó. I.ár: megegyezés szerint. Tel.: 
+36/30-461-6358.
Karcagon, a IV. Béla király úton amerikai 
konyhás, 4 szobás (2 fürdőszobás, 2 WC), 2 
főbejáratos, tetőteres családi ház 120 m²-es 
díszkertes, összkomfortos, lakható mellék-
épülettel és garázzsal eladó. Vállalkozásra 
és több generáció együttlakására is alkal-
mas. Mélyen áron alul, akár hitelátvállalás-
sal 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.
Garázs eladó vagy kiadó a Széchenyi sgt. 
26. sz. alatt. Tel.: +36/30-546-4990.
Karcagon téglából épült kisebb típusú, tel-
jes közműves kertes ház betegség miatt 
sürgősen eladó. Utcafronti rész bontás nél-
kül beépíthető. Tel.: +36/70-273-7268.
Keresek ügyfeleim részére eladó lakást, 
házat, építési telket, kertföldet, ipari in-
gatlant. Tel.: +36/20-560-6226.

Karcag, Liget utca 9/a. sz. alatti családi ház 
gáz-központi fűtéses + cserépkályha mind-
két 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 el-
cserélhető. Tel.: +36/30-754-7290.
Karcagon felújítandó kertes ház leadó vagy 
társasházra cserélhető értékegyeztetéssel. 
Tel.: +36/70-395-5263.
Ház eladó. Bútorozott szoba, konyha, für-
dőszoba Karcagon kiadó. Tel.: +36/30-263-
1504 v. 59/312-675.
Javításra szoruló kis ház eladó Karcagon. 
Tel.: 59/311-119.
3 szobás, I. emeleti lakás eladó, vagy ki-
sebbre cserélném. Tel.: +36/30-827-2398.
Karcag központjában IV. emeleti felújított 
lakás kedvező áron eladó vagy kiadó. Tel.: 
+36/30-547-9987.
Centrumban garázs kiadó. Tel.: 59/610-141 
v. +36/30-587-7608.
Kg., Bethlen G. utca 41. sz. alatti kétszintes 
ház eladó. 12 M Ft. Tel.: +36/30-517-2434.
Városközponti II. emeleti lakás hosszú távra 
kiadó. Kórház úti garázssoron garázs eladó 
vagy kiadó. Tel.: +36/30-644-7542.
Eladó Kg., Kungát utca 32. sz. alatti ház. I.ár: 
8,5 M Ft. Tel.: +36/30-689-5525.
Karcag városközpontjában a Madarasi út 
16. sz. alatt eladó 954 m² telken 100 m²-es 
felújítandó ház műhellyel, hátsó épülettel. 
Tel.: +36/30-586-8213.
2 és fél szobás, nappalis, kertes családi ház 
garázzsal eladó. Tel.: +36/30-263-0909.
2003-ban épült ház, 2 szobás amerikai 
konyhás, nappalis, parkosított udvarral, lak-
ható melléképülettel, garázzsal együtt el-
adó. Tel.: +36/30-432-3225.

2 szobás, gáz + cserépkályha fűtéses csa-
ládi ház eladó. Kg., Zádor utca 28. Tel.: 
+36/70-391-4295.
Karcagon cserépkályhás, gázkonvektoros 
családi ház sürgősen eladó. U.itt cefre el-
adó. Tel.: 59/400-802 (8 óráig, délben és 18 
óra után).

Albérlet
Karcagon főtéri 2 szobás, I. emeleti lakás 
felújított állapotban hosszú távra kiadó. 
Tel.: 59/312-679.
Karcag központjában I. emeleti bútorozat-
lan lakás hosszú távra kiadó. Tel.: +36/30-
493-0690.
A Varró utcán 70 m²-es lakás kiadó. Tel.: 
+36/30-325-7724.
A Dózsa Gy. úti lakótelepen IV. emeleti la-
kás albérletbe kiadó. Tel.: +36/20-340-6244.
A főtéren 51 m²-es kétszobás lakás hosz-
szútávra kiadó vagy eladó. Tel.: +36/30-
345-2558.

Állat 
Fehér húsjellegű hízó, malac, keltetni 
gyöngyös tojás eladó. Vágó birkát, kukori-
cát beszámítok. Szállítás megoldható. Tel.: 
59/300-875.
Egy kb. 8-10 hetes fekete, mellkasán fehér 
folttal korcs kiskutya szerető gazdiját kere-
si. Érd.: Kg., József A. utca 18. sz. alatti élel-
miszer boltban. 

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! Csökkenő 
káros szenvedélyek, jobb egészség. Tel.: 
59/313-284 www.tmhirek.hu
Szekrénysor, vitrines szekrények, könyv-
szekrény és könyvespolcok eladók. Tel.: 
59/311-477.
2 db bordó színű koszorúslány ruha eladó. 
Tel.: +36/30-647-7357.
Bergon babakocsi, középszőnyeg, gardrób 
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 zománcozott 
lábon álló fürdőkádat, sokfiókos bolti és 
gyógyszertári pultokat, férfi mechanikus 
karórát, faragott kapufélfát, bekötött és 
nem bekötött nagy üvegeket, dió furné-
ros lakkozott szekrényt anyagnak, festett 
vagy faragott fali tékát, kőből faragott ker-
ti tárgyakat, cserépstukkót, öntöttvas dísz-
tárgyakat, festményt, régiséget stb. Tel.: 
+36/30-963-5073.
200 literes fagyasztószekrény eladó. Tel.: 
59/314-831.
A nyári szélviharok, a böjti szelek erejét 
megduplázva tarkítják járdáinkat, tereinket. 
Seprűimmel vegyen részt a tiszta városun-
kért mozgalomban. Kapható a karcagi pia-
cokon vagy a Takács P. u. 9/a. sz. alatt. 
Méz házhoz szállítás Karcag területén! 
Termelői méz kapható Kg., Füredi utca 3. 
Vegyes (kristályos): 1.000 Ft/kg, akác (fo-
lyékony): 1.200 Ft/kg. Sebők Erika, Szőllősi 
Csaba Tel.: +36/30-963-5073.
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 hor-
dók; új satmot tégla; 1 db gázpalack, elekt-
romos fűnyíró; új és használt ajtók, ablak; 
cserépkályha ajtók; hordozható cserép-
kályha; színes televízió; Hajdú centrifuga; 
Lehel hűtő; automata elöltöltős mosógép; 
új gépkocsi külső gumi 13” és 14”; alig hasz-
nált 15”-os gépkocsi köpeny; 2100x1200-as 
utánfutó eladó. Tel.: 59/312-679.

Szobabútor, háromajtós szekrény, var-
rógép, fotelok, fagyasztóláda eladó. Tel.: 
+36/30-973-3637 v. +36/30-656-2295.
Eladó kamerás, Vodafonos telefon (12.000 
Ft); 10 db szék; üveglapos dohányzóasz-
tal; nyomtatók; befőttes üvegek csavaros 
tetővel. Érd.: Kg., Erkel F. u. 5. Tel.: +36/20-
383-7129.
2,5 m-es hentelő asztal 2 db lócával 15.000 
Ft-ért eladó. Tel.: +36/30-751-5143.
Hagyatéki bútorok: szekrénysor, asztalok, 
székek eladók. Tel.: 59/311-119.
Eladó egy klasszikus és egy akusztikus gitár. 
I.ár: 15.000 Ft. Tel.: +36/30-547-9987.
Eladó 300 l-es Lehel fagyasztóláda, kerek 
asztal, virágos állvány, üstház, kerti talics-
ka, bontott tető faanyagok, 200 db sárga 
vályog, 1200 db szalagcserép, 300 db kis-
méretű tégla, régi konyhaszekrény, 2 db 
165/70R 14 külső gumi. Fizetés megegyezés 
szerint. Szállítás megoldható. Tel.: +36/20-
487-6298.
1930-as évekbeli hálószoba bútor (2 ágy, 
2 éjjeliszekrény, 2 szekrény, 1 tükrös szek-
rény) valamint egy akasztós és egy polcos 
szekrény eladó. Tel.: +36/30-586-8213.
Mosógép, centrifuga, 28-as női kerékpár, 
Camping kerékpár eladó. Tel.: 59/314-892.
Kétszemélyes fotelágy megkímélt állapot-
ban eladó. Tel.: +36/30-694-3197.
Bontásból vagy építkezésből kimaradt 
építőanyagot vennék: téglák, Jamina vö-
rös cserepet, WC ülőt, padlóburkolót. Tel.: 
59/312-562 v. +36/20-411-9686.
Garázs kiadó. U.itt napraforgó eladó. Tel.: 
+36/70-275-1937.
Süldő nyúlketrec; gáztűzhely; nagy hízó 
mérő ketrec; kutyakenel ajtók eladók. Tel.: 
+36/20-358-2348.
Csepel női kerékpár; grillkemence; masz-
százs kád; perzsaszőnyeg eladó. Tel.: 
+36/70-772-5259.
Jó állapotú számítógépasztal és íróasztal el-
adó. Tel.: +36/20-321-2385.

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, felhajtást, 
méretre munkaruhát, férfi szövet és bár-
sony nadrág varrását rövid határidőre válla-
lom. Tel.: +36/70-300-9730.
Talajvizes házfalak utólagos szigetelése fal-
bontás nélkül. Tel.: +36/30-360-3373.
Kedvező áron vállaljuk az alábbi munká-
latok elvégzését: járdák, kapubejárók, út-
burkolatok javítását vagy teljes körű asz-
faltozását; épületek bontását, átalakí-
tását; 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 kisteherautó-
val. Építőanyag, törmelék, bútor, hosszú 
anyagok (6 m) szállítása, költöztetés, lom-
talanítás, udvartakarításhoz. A hét minden 
napján! Tel.: Kovács Zsolt +36/30-457-2795. 
(Kg., Tompa utca 12.)
Középiskolások részére matematika pót-
vizsgára és középfokú érettségire felkészí-
tést vállalok. Tel.: +36/30-325-7724.

Apróhirdetés

Július 2. péntek
 Berek – Kiss A. úti

Július 3. szombat
 Berek – Kiss A. úti

Július 4. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti

Július 5. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

Július 6. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Július 7. szerda
 Berek – Kiss A. úti

Július 8. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér

Július 9. péntek
 Kígyó – Horváth F. úti
Július 10. szombat
 Kígyó – Horváth F. úti
Július 11. vasárnap
 Kígyó – Horváth F. úti
Július 12. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Július 13. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Július 14. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti
Július 15. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
Július 16. 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.

Május 29-én Hajdúnánáson 
a sportcsarnokban rendezték 
meg a Hódos Imre Területi 
Meghívásos Szabadfogású bir-
kózó emlékversenyt, ahol 130 
fiatal birkózó lépett szőnyeg-
re, köztük a KSE birkózói is.

Eredmények: 22 kg-os kate-
gória: III. Balogh Alex, 35 kg-
os kategória: III. Kis János, II. 
T. Szabó Kristóf. 29 kg-os ka-
tegória: I. Kun István, 35 kg-os 
kategória: II. Nagy András, 38 
kg-os kategória: I. Mándi Mi-
hály, II. Duka László. 35 kg-os 
kategóriában: II. Varga Imre.

Júniusban rendezték meg 
Cegléden a Barna István em-
lékversenyt, ahol a 143 induló 
között karcagi fiatalok is sze-
repeltek.

Eredmények: 24 kg-os ka-
tegória: V. Balogh Alex, 27 kg-
os kategória: II. Kun István, 
35 kg-os kategória: V. T. Sza-
bó Kristóf, 38 kg-os kategória: 
III. Duka László.

Amint azt ifj. Kurucz Ist-
vántól megtudtuk, a nyári 
időszakban is tartanak edzé-
seket. A KSE birkózó szakosz-
tálya továbbra is várja a birkó-
zás iránt érdeklődőket. Ingye-
nes edzési lehetőségek már öt-
éves kortól az újonnan meg-
nyitott, saját birkózó termük-
ben. Az edzések helyszíne: 
Papp Béla utca 4. sz. alatt hét-
főn, szerdán és csütörtökön 
18-20 óráig. 

B. I.

U 9-es korosztályos regionális 
bajnokság

Befejeződött az U 9-es korosztályos bajnokság, amelynek 
az utolsó fordulójára Karcagon került sor. A hat csapattal 
induló bajnokság a végére kilenc csapatra bővült. A karcagi 
csapat sajnos egy fordulón nem tudott részt venni, ezért öt 
mérkőzéssel kevesebbet játszottak, amely a végelszámolás-
nál óriási hátrányt jelentett. Végül a bajnokság során állan-
dó második helyen szereplő csapatunk Eger mögött a har-
madik helyet szerezte meg. Az első ízben kiírt versenyen a 
gyerekek várokozáson felül teljesítettek, megelőzve több 
NB-s csapatot, amelyhez gratulálunk.

Csapat tagjai: Erdős Róbert, Csontos György, Balajti Já-
nos, Karsai Bálint, Kiss Sándor, Molnár János, Tóth Roland, 
Czinege Tamás, Czombos Bence, Nagy János, Madar Gábor, 
Kovács Gergő, Szabó Gedeon. Edző: Antal Lőrinc.

Végeredmény: 1. DVTK A (97 pont), 2. Eger (75 pont), 3. 
Karcag (74 pont), 4. KBSC A (55 pont), 5. Pásztó (40 pont), 
6. Füzesabony (39 pont), 7. DVTK B (31 pont), 8. Gyöngyös 
(14 pont), 9. KBSC B (13 pont).

Antal Lőrinc: Ezúton szeretnék köszönetet mondani a 
városnak, a labdarúgó szakosztálynak, minden egyes szü-
lőnek, hogy segítették és támogatták a csapatot. A magam 
részéről kívánok a csapatnak további eredményes és sikeres 
munkát.

B. I.

Birkózás
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2010. július 2-5.péntek-hétfő
18.00 Műsorajánló
18.05 Coop szülinapi party
18.10 Birkafőző fesztivál I. rész (Kon-

ferencia I. rész)
19.05 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
    vendég: Koncz Tibor
 Karcagi hírek
    Aszfaltozások karcagi kör-

zetekben (körkép a város ön-
kormányzati képviselőivel)

    Birkafőző fesztivál – rövid 
tudósítás

    Rendőrségi hírek
 Háttér
 Téma: Főtéri randevúk a nyá-

ron
20.10 Dr. Fazekas Sándor leköszönő 

önkormányzati ülése

2010. július 6-7. kedd, szerda
18.00 Műsorajánló
18.05 Jöjjetek hozzám – református 

istentisztelet

19.05 Megyei Tükör
19.20 Birkafőző fesztivál: Gólyalába-

sok felvonulása
20.00 Birkafőző fesztivál: Néptánco-

sok fellépése
21.00 Birkafőző fesztivál: Karcag vá-

ros Vegyeskara
21.20 Birkafőző fesztivál: Nyíregyházi 

táncszínház
21.40 Birkafőző fesztivál: Musical est

2010. július 8. csütörtök
18.00 Műsorajánló
18.05 Birkafőző fesztivál II. rész  (Kon-

ferencia II. rész)
19.05 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
    vendég: Ébner Józsefné
 Karcagi hírek
 Háttér
    Téma: Karcagi ízek
20.10 Birkafőző Fesztivál - riportok 

a főzőkkel, megnyitó, műsor 
részlete

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

Június 21-én délután a 
SPAR előtti kerékpártároló-
ban elhelyezett, kulcsos lezá-
róval lezárt, zöld színű, női 
Schwinn Csepel kerékpárt el-
loptak el.

A résztulajdonos tudta és 
beleegyezése nélkül cserélt 
gazdát egy ingatlan Kunma-
darason. A birtokába került 
2009. december 5-ei keltezé-
sű adás-vételi szerződést va-
laki más írta alá az ő nevében, 
nem a saját kézírása szerepelt 
az iraton, sőt abban az időben 
vidéken tartózkodott. A 300 
ezer forint értékű ingatlanba 
be is költözött a vevő család-
ja, s ha igaz, 170 ezer forintot 
már kifizettek a vételárból a 
feljelentő feleségének.

Eljárás indult egy 34 éves 
helyi férfi ellen, aki 22-én es-
te egy nőt ütött meg többször 
a sértett lakásán. A veréstől a 
sértett alkarján, ill. az arcán 
zúzódásokat szenvedett, sérü-
lése nyolc napon belüli. Az el-
követőt kihallgatni nem lehe-
tett, ugyanis az este folyamán 
gyógyszerszedéstől származó 
bódultsága miatt beszállítot-
ták a Kátai Gábor Kórházba.

Június 23-án hajnalban és 
kora este a lakosság biztonság-
érzetének javítását célzó foko-
zott ellenőrzés során egy aszó-
di nevelőintézetből szökött fi-
atalt, és két férfit - akiket bíró-
ság körözött - fogtak el rend-
őreink. Sikerült megállapítani 
továbbá két körözött személy 
tartózkodási helyét is.

Június 22. és 24. között a 
Déli temetőben 2 db márvány 
virágvázát loptak el úgy, hogy 
felszakították a fedlapról. A 
keletkezett lopási kár: 25.000 
Ft, a rongálási kár: 5.000 Ft.

Június 25-én éjjel két barát 
verekedett össze Karcagon. A 
házigazda előzőleg behívta 54 
éves hajléktalan „barátját” az 
udvarukba, majd a lakás pad-
lásán együtt italoztak. Mikor 
lementek az udvarra össze-
vesztek, majd összevereked-
tek, mely során állítólag a há-
zigazda egy ásóval a vendég 
fejére ütött, amitől fejbőre fel-
repedt. A háziak szerint ilyen 
nem történt, véres fejjel érke-
zett a vendég. 

Megyei I. osztályú bajnokság
Karcag – Kunszentmárton 

2:1 (1:0)
Karcag, 150 néző. Jv.: Dudás 

S. (Rozsnoki, Kovács)
Karcag: Móga, Henk, Orosz, 

Lévai, Rajcsányi, Balogh R., 
Nagy R. (Hajdú T.), Ebekeme 
(Fodor B.), Bodor, Bujdosó, 
Nagy D.

Edző: Orosz István
A hetedik percben Sindel fél-

magas erős lövését Móga ki-
ütötte. A huszonharmadik 
percben Bodor 30 m-es lövését 
Berta a léc fölé öklözte. A har-
minckettedik percben Bujdosó 
Rajcsányit indította, aki mint-
egy tizenkét méterről laposan 
a jobb sarokba lőtt (1:0). Az öt-
venhatodik percben Nagy D. 
Balogh R-nek adott elé, akinek 
húsz méteres lövése a jobb ka-

pufáról perdült a hálóba (2:0). 
A hetvenedik percben Somodi 
D. váratlan lövése a léc alatt a 
hálóba vágódott (2:1).

Jók: Henk, Balogh R., Nagy 
D. ill. Berta, Józsa, Bartuz, He-
gedűs, Oberna, Somodi D.

Tóth Márton: A pálya egy 
kicsit „lejtett”, gratulálok a csa-
patnak a tavaszi szezonhoz.

Orosz István: Gratulálok a 
csapatnak az egész éves mun-
kájához és köszönjük a veze-
tőknek a maximális feltételeket 
az eredményes munkához.

Ifjúsági mérkőzés

Karcag – Kunszentmárton 5:1
Góllövők: Bódi (3), Töviskes 
(2).

Bosnyák Imre

Moziműsor
Július 3. szombat
 Viharsziget
 Feliratos amerikai 

thriller
Július 6. kedd
 Vasember 2
 Amerikai sci-fi ak-

ciófilm
Július 10. szombat
 A titánok harca
 Amerikai sci-fi ak-

ciófilm
Július 12. hétfő
 Gerolsteini kaland 

(1957)
 Magyar filmvígjá-

ték
 Kezdés: 15 óra
Július 13. kedd
 Mocskos zsaruk – 

New Orleans utcáin
 Amerikai krimi
Július 17. szombat
 Tébolyultak
 Amerikai thriller

12

12

16

16

12

Anyakönyv
Házasságkötés

2010. június 26.
Mezei Gabriella Judit és 
Hangyási Mihály
László Dóra és Mága Sándor

Születés
Tóth Ildikó – Kovács László
Kg., Apavári utca 11.  Róbert
Balogh Viktória – Kiss Ist-
ván
Kg., Napsugár utca 6. 
 Viktória
Füzesi Ildikó – Balogh József
Kg., Ady E. utca 54/a.  József

Halálozás
Czinege Lajos
 Kg., Árpád utca 3. (1928.)
Földi János
 Karcag (1913.)
Gy. Kiss Lőrincné (Cseppen-

tő Juliánna)
 Karcag (1922.)
Lajtos László
 Karcag (1942.)
Id. Ordas Béla
 Karcag (1928.)
Szalay László Géza
 Kg., Táncsics krt. 25. 

(1949.)
Szendrei Ida
 Karcag (1927.)
Szentesi Zoltán
 Kg., Csokonai utca 58/a. 

(1954.)
Szodorai Lajosné (Fekete Ju-

dit)
 Karcag (1952.)
Özv. Tóth Lajosné
 Kunmadaras (1923.)

Szolnoki Spartacus – Kar-
cag 3:1 (2:1)

Szolnoki Spartacus: Kol-
lár, Lécz, Boda, Bálint, Felföl-
di, Szabó, Szecsei E., Horváth 
(Hadatt), Benedek, Sárkány, 
Ruskó (Szecsei)

Edző: Gömöri Béla
Karcag: Móga, Henk (Fo-

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

Edző: Orosz István
Hűvös, szeles időben kez-

dődött el Törökszentmiklóson 
a megyei Magyar Kupa döntő 
mérkőzése.

A tizenharmadik percben 
Bujdosó fejesét egy védő a gól-
vonal előtt még kirúgta. A har-
mincötödik percben Horváth 
lövését biztosan védte Móga. A 
negyvenedik percben egy kö-
zépre vezetett támadás után 
Szabó elé került a labda és tíz 

méterről laposan Móga mel-
lett a kapu közepébe lőtt (1:0). 
Egy perc múlva Balogh R. ve-
zetett támadást, majd Töviskes 
elé passzolt, aki a jobb sarok-
ba lőtt (1:1). A negyvenkettedik 
percben egy jobboldali támadás 
után Sárkány a jobb sarokba 
gurított (2:1). Az ötvennegyedik 
percben egy szöglet utáni lepat-
tanó labdát Benedek közelről a 
kapuba rúgta (3:1). 

Jók: Kollár, Benedek, Boda, 
Ruskó ill. Bujdosó, Boda

Gömöri Béla: Végig nagyira-
mú mérkőzésen egy nagyon jól 
játszó Karcagot sikerült meg-
érdemelten legyőzni. Gratulá-
lok a játékosoknak a kupagyő-
zelemhez.

Orosz István: Mezőnyben és 
gólhelyzetekben jobbak voltunk 
a szolnoki csapatnál, de sajnos a 
focit gólra játsszák. Gratulálok 
a csapatnak a döntőbe jutáshoz.

B. I.

Magyar Kupa – Megyei döntő

A parlagfű elleni védekezési kötelezettségről
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továb-

biakban: Étv.) 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év 

június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását 

megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak 

végéig folyamatosan fenntartani. Közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a tu-
lajdonos vagy földhasználó a védekezési kötelezettségének az azt elrendelő hatósá-
gi határozat ellenére sem hajtja végre a megadott határidőre. A közérdekű illetve kö-
telező védekezést elrendelő határozat elleni fellebbezésnek a végrehajtásra halasztó 
hatálya nincs. A közérdekű védekezés költségei az ingatlan tulajdonosát, használóját 
terheli, ami adó módjára kerül behajtásra. Aki a védekezési kötelezettségét el-

mulasztja, 15.000 – 5.000.000 Ft-ig terjedő növényvédelmi bírsággal sújt-

ható, mely szintén adók módjára behajtható köztartozásnak minősül.
Mindezek figyelembevételével kérem a helyi lakosokat, hogy környezetük illetve 

egészségük érdekében ingatlanjaikon folyamatosan végezzék el a gyomok mechani-
kai gyérítését, irtását.

Karcag Városi Önkormányzat
jegyzője


