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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Figyelem!
Értesítjük lapunk olvasóit és 
hirdetőinket, hogy a Karcagi 
H í r m o n d ó  a z  é v t i z e d e s 
gyakorlatnak megfelelően 
június 7-től szeptember 3-ig 
kéthetente, vagyis 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

Egy pillanatra talán a száztizen-
négy évvel ezelőtti ünnepélyes 
átadás hangulatába csöppen-
hetett bele, aki július első va-
sárnapja délutánján maga is ott 
szorongott a karcagi vasútállo-
máson várakozók között. Mert 
a 193 napos szünet után újrain-
dított Karcag-Tiszafüred közöt-
ti helyiérdekű idei első szerelvé-
nyét százakra menő tömeg vár-
ta. Amikor a jól ismert szignál 
után elhangzott a tájékoztató, 
hogy személyvonat érkezik Ti-
szafüredről, a hírt, a tényt meg-
tapsolta a tömeg, ugyanúgy a 
fellobogózva befutó szerelvényt 
is. A 2010. július 4-én 15:11-kor 
érkező vonattal az érintett tele-

pülések polgármesterei és kül-
döttségei, a MÁV szakemberei, 
dr. Fazekas Sándor vidékfejlesz-
tési miniszter és Varga Mihály 
államtitkár érkeztek. 

Az állomáson rendezett 
megemlékezésen a vonal újra-
indítására ígéretet tevő politi-

kusok és a korábbi tiltakozá-
sokon már megismert polgár-
mesterek köszöntötték az ese-
ményt. „Néhány hónappal ez-
előtt szintén ott dideregtünk a 

vasútállomáson, és igen dühö-
sen fogadtuk azt a döntést, ami 
a fejünk felett, a megkérdezé-
sünk nélkül született – emlé-
kezett Pintér Erika, Tiszafü-
red polgármestere, majd kifej-
tette: - Jelképesnek érzem ezt a 
mai napot, hiszen egy olyan él-
ményben lehet részünk, amit 
mindannyian vártunk. Úgy 
vélem, annál fontosabb a mai 
esemény, mert látjuk, hogy 
megkezdődött az ígéretek tel-
jesítése. Leginkább azt vártuk, 
hogy szebb jövőre számíthas-
sunk. Tehát a hitünket is visz-
szaadta a kis piros, amikor be-
döcögött erre az állomásra. 
Remélem, olyan jelkép lesz, 
ami tovább tartja bennünk az 
erőt”.

Ismét jár a „kis piros”

Egy hónappal ezelőtt, miu-
tán az esőkben egy kis szünet 
állt be és nyári meleg köszön-
tött ránk, kezdtek érkezni a 
hírek a Hortobágy-Berettyón 

történt halpusztulásról. A hír-
adásokban mezőtúri halászo-
kat és természetvédelmi szak-
embereket szólaltattak meg, 
de Kapocsi István, a Horto-
bágyi Nemzeti Park Igazgató-
ság munkatársa arról tájékoz-
tatott, a jelenség a Hortobágy 
folyó Ágotán felüli szakaszán 
is észlelhető volt. 

Ahogy a szakember el-
mondta, június első hetében 
a Hortobágy folyón harmad-
fokú árvízvédelmi készültsé-
get rendeltek el, mert a meg-
duzzadt folyó kilépett a med-

réből és elöntötte a hullámtéri 
területeket. Más árvízi prob-
léma nem történt, de amikor 
az esőt felváltotta a nagy me-
leg, a vízlepte ártéri gyep rot-

hadni kezdett és a bomlás mi-
att a víz oldott oxigénszint-
je pár nap alatt a szokott mér-
ték egytizedére esett vissza. 
Ekkor jelentkezett a pusztu-
lás első hulláma, elsősorban 
az érzékenyebb szervezetek-
nél, a rákoknál és a süllőknél. 
Nagyobb tömegű elhullásra, 
amikor már keszeg, kárász és 
pontyfélék tetemei is előke-
rültek, június 9-e után figyel-
tek fel. 

Halpusztulás volt 
a Hortobágy-Berettyón

Újraindult a Karcag-tiszafüredi HÉV

Folytatás a 3. oldalon

Folytatás a 2. oldalon

Seniorok figyelem!
Mivel kerékpáros kirándulásaink eddig a határ kele-

ti oldalát célozták meg, legközelebb, 2010. július 31-én 14 
órakor nyugat felé, a kunhegyesi határhoz indulunk. A 
Madarasi kerékpárúton megyünk a Kunhegyesi útig, majd 
azon tovább a határig és a Széleskertközi úton haza. A túrát 
vezeti Pánti Ildikó, Szepesi Tibor és Elek György.

Minden seniort és minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Június közepén megkezdődött a megrongálódott útfelületek 
újraaszfaltozása, valamint a sérült kerékpárút és járdaszaka-
szok javítása. A július 21-én befejeződő munka során 2500 
négyzetméter járdafelület kap új burkolatot.

Tizenhét kerékpáros vett részt azon a kerékpártúrán, ame-
lyet régi ígérete szerint az Ágota-hídhoz szervezett a lassacs-
kán valódi kerékpáros körré alakuló senior sport klub. A Sze-
pesi Tibor és Elek György vezette túra 2010. július 10-én, IV. 
(Kun) László király halála hétszázhuszadik évfordulóján in-
dult. Többen a hőségtől féltek, de igazából nem a nyári dél-
után, hanem a kerékpározásra hosszú szakaszokon alig alkal-
mas út okozta a legnagyobb problémát. A túrát – igen jó han-
gulatban – mégis teljesítettük, de a város közelségét jelentő 
Zádor-hidat nagy örömmel üdvözöltük.

Kerékpáros túra az Ágota-hídhoz
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Közéleti szilánkok

Volt jobb…
Véget ért az egy hónapos vuvuzelás 

futball-show a Dél–Afrikai Köztársaság-
ban. Nagy meglepetést nem hozott, 
mert az egyik nagy esélyes, Spanyolor-
szág nemzeti tizenegye nyerte, bár so-
kan a nagy labdarúgó hagyományok-
kal rendelkező Brazíliát várták a dobo-
gó legfelsőbb fokára. Aztán éppen a 
nem annyira esélyesként induló hollan-
doktól kaptak ki, mert valószínűleg el-
bízták magukat, és csak a hajrában döb-
bentek rá, hogy veszíthetnek is… A né-
met Nationalelf (amely ma már inkább 
„internacionalelfnek” mondható, hiszen  
rengeteg nációból kerülnek ki a játéko-
sok felmenői, akik valamilyen szinten ta-
lán még kulturálisan kötődnek az őseik-
hez is) szintén nem volt toronyesélyes, 
de Argentína parádés legyőzésével so-
kan a döntőbe várták. De mostanság már 
a futball nem „olyan játék, ahol 22 játékos 
van a pályán és a végén mindig a néme-
tek győznek”, ahogy egykor Gary Lineker, 
a nyolcvanszoros angol válogatott csatár 
fogalmazott.

Persze, nem focielemzést szeretnék 
papírra vetni, mert bár kis országunkban 
sokan úgy gondolják, hogy értenek a lab-
darúgáshoz (különösen azok, akik egykor 
grundokon, vagy kispályán kergették a 
labdát, vagy rendre kijárnak kedvenc csa-
patuk mérkőzéseire), mert  bevallom, már 
a legújabb szabálykönyvet sem lapozgat-
tam át. Csupán csak egy vagyok a sok mil-
lióból, akik szívesen néznének jó meccse-
ket, itthon Magyarországon is. Egy világ-
bajnokság azonban mégis csak VB (így, 
nagybetűvel), és erre odafigyelnek még 
az államfők is. Akiknek nem mindegy, 
hogy országukról ez milyen imázst alakít 
ki. Ugyanis – és ez már szinte szociológi-
ai közhely -, komoly közéleti és társadal-
mi vonzata van ennek a legnépszerűbb 
sportnak, ami beindíthat pozitív változá-
sokat, még gazdasági és politikai téren is. 
(A FIFA, a nemzetközi labdarúgó szövet-
ség is ebből a megfontolásból rendezte 
éppen Dél Afrikában a tornát, ám az afri-
kai csapatok közül csupán csak Ghana je-
leskedett.)

A győztes ország államfője például az 
ország egyesítésének nagy lehetőségét 
látja ebben a győzelemben, mert Spa-
nyolhonban eléggé megnőttek az etnikai 
feszültségek az utóbbi időkben. Különö-
sen a baszkok és a katalánok voltak azok, 
akik ennek előtte eléggé harsányan han-
goztattak „függetlenségi” törekvéseket. 
Bár a válogatottban öt katalán (barcelo-
nai) játékos van, most mégis az egy spa-
nyol válogatottat ünnepelték a vasárnap 
éjszakai fiestákon.

És persze a magyar sikerekről se feled-
kezzünk meg, mert a Kassai vezette játék-
vezetői trió jól megállta a helyét. Sajnos 
nem volt nehéz ebben a mindent alulmú-
ló játékvezetői  ténykedésben: ennyi bírói 
tévedés még egyik VB-n sem történt. Az 
is lehet, hogy majd zöld utat kap az egyik 
magyar feltaláló elektronikus partjelző-
zászlója is, ami kizárna sok bírói tévedést.

És akkor lobogna sok helyen a magyar 
zászló a világon – még ha, nem is a nem-
zeti trikolor…

Ami szerintem, már csak sportdiplo-
máciai kérdés…

- 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 17-18. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758
Július 24-25. Dr. Terjék Imre Kg., Duna utca 7. Tel.: 06/20-939-4650
Július 31-1. Dr. Dániel Mihály Kg.,Sport utca 13.. Tel.: 06/30-205-3260

Állás hirdetés
A Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium és Egészség-
ügyi Szakközépiskola egye-
temi végzettséggel rendelke-
ző angol szakos és matemati-
ka-informatika szakos állást 
hirdet.
Jelentkezni lehet a 06-59/311-
248-as telefonszámon vagy az 
info@reformatus.eu e-ma-
il címen.
Jelentkezési határidő: 2010. 
augusztus 15.

A nagy meleg három-négy 
napig tartott, azután ismét le-
hűlés és újabb eső következett, 
ami normalizálta a helyzetet. 
A haldögök eltakarítása egy 
hétig tartott. Ahogy Kapocsi 
István észlelte, a nemzeti park 
területére eső folyószakaszon 
Ágotánál volt a legkritikusabb 
a helyzet, mert itt gyűlt össze a 
felső folyószakaszokról sodró-
dó sok haltetem. A természet-
védelmi őrszolgálat dolgozói 
és az önkéntesek mázsaszám 
hozták a partra az elpusz-
tult halakat, a szakemberek a 

pusztulás nagyságrendjét egy 
tonna körüli mennyiségre be-
csülik. A problémát nemcsak 
a bomló növényzet okozta, a 
szakemberek ugyanis egyebet 
is megfigyeltek.

- A jelek szerint a 
belvíztározással a befogadó csa-
tornákon keresztül foszfáttal 
szennyezett víz is került a Hor-
tobágy-Berettyóba. A szennye-
zést mutatja, hogy a foszfát mért 
értéke egyharmadával emelke-
dett a más esetekben normális-
nak tekintett szint felé - mondja 
Kapocsi István. - Ennek a szeny-
nyezésnek az okát, a forrását a 
Tiszántúli Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség vízminőség védel-
mi osztályának a munkatársai 
vizsgálják. Szerintem nem egy 
pontszerű szennyezés volt, ha-
nem több forrásból származ-
hatott. Meg kell említenünk azt 
is, hogy a folyó távolabbi szaka-
szán, a Hármas-Körös mezőtúri 
torkolatánál is mérhető és látha-
tó jele volt a pusztulásnak. Az-
óta viszont más forrásból hal-
lottam, hogy a Hármas-Körös 
torkolat feletti szakaszán is ta-
pasztaltak halpusztulást. Hát – 
ahogy mondtam – a vizsgálat 
folyamatban van.

Elek György   

Folytatás az 1. oldalról

Míg Karcag a birkafőzés lá-
zában égett, addig a diáktűzol-
tók Pusztamérgesen oltották a 
lángokat.

A kétévente megrendezésre 
kerülő Országos Ifjúsági Tűz-
oltó Versenyre Pusztamérgesen 
került sor. A 23 fiú csapat mel-
lett 10 leány és 2 külföldi csa-

pat is részt vett a megmérette-
tésen. A mi 10 fős fiúcsapatunk 
június 25-én reggel 7 órakor in-
dult el a Csongrád megyei hely-
színre. Ezen a napon elfoglal-
tuk szállásunkat, edzésen vet-
tünk részt és technikai eligazí-
tás volt az edzőknek, bíróknak.

Június 26-a szombat, a meg-
mérettetés napja, akárcsak a 
karcagi főzőmestereket, minket 
is esővel ébresztett. Mint min-
den országos verseny, ez is ko-
moly forgatókönyv szerint zaj-
lott. A csapatok felsorakoztak 
egyenruháikban, s feszülten 
hallgatták a megnyitó ünnep-
séget. Kétszeresen is büszkék 
lehettünk mi, karcagiak, hisz 
nemcsak képviselhettük me-
gyénket, hanem e rangos meg-
mérettetésen egy ismerős arc 
köszöntött bennünket. A Szö-

vetség nevében Lévai Kálmán 
tűzoltó alezredes, parancsnok 
- a Magyar Tűzoltó Szövetség 
alelnöke - üdvözölte a csapato-
kat, és nyitotta meg a versenyt. 

A négyórás próba két rész-
ből állt, (75 méteres akadálypá-
lya, és 400 méteres váltófutás) 
amit minden csapatnak le kel-

lett küzdenie minél rövidebb 
idő alatt, szigorú szabályokat 
követve, a lehető legkevesebb 
hibával. A rossz időjárás egész 
nap hű társunknak bizonyult. 
Ennek ellenére a másnapi ered-
ményhirdetésig a szervezők 
mindent megtettek a csapatok 
szórakoztatásáért. A bőséges 
ellátás mellett kulturális prog-
ramok is vártak ránk. Termé-
szetesen gondoltak a focirajon-
gókra is, kivetítőn nézhettük az 
aznapi VB szereplőket. 

Az izgalom vasárnap ért a te-
tőfokára. Az ország ifjú tűzol-
tói ismét felsorakoztak, hogy 
meghallgassák milyen ered-
ménnyel zárták e hétvégét. 

Karcag, az első nap kihúzott 
7. rajtszámmal megszerezte a 7. 
helyezést, és a Jász-Nagykun-
Szolnok megye legeredménye-

sebb csapatának járó különdí-
jat. 

A csapat tagjai: Bencze Nor-
bert, Herczeg Gábor, Keserű 
Balázs, Kovács Bence, Kovács 
Ferenc, Pintér Ádám, Rácz Já-
nos, Sebők Bence, Tóth Botond 
és Tóth Gergő.

Társaim nevében megköszö-
nöm felkészítőinknek (Sóti Gá-
bor őrnagynak, Sebők János 
századosnak, Feke Lajos fő-
törzsőrmesternek, és a karca-
gi Tűzoltóságnak) egész éves 
munkáját, bízva abban, hogy a 
következő megmérettetésen is 
ott lehetünk, képviselve Karca-
got, és Jász-Nagykun-Szolnok 
megyét.  

Az ifjúsági tűzoltók nevében: 
Keserű Balázs

„Tüzes kiskakasok” Pusztamérgesen

Halpusztulás volt a Hortobágy-Berettyón
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Közlekedési baleset a 4. számú 
főúton

Július 3-án, 13 óra 58 perc-
kor érkezett jelzés ügyeletünkre 
egy, a 4. számú főútvonalon tör-
tént közlekedési balesetről. A fő-
út 166. kilométerszelvényében 
2 személygépkocsi és egy teher-
gépkocsi ütközött össze. A tűz-
oltó egységek a sérült járművek 
áramtalanítását, illetve a sérült 
személyek mentését végezték el. 
A beavatkozás során teljes pályás 
útlezárás volt a főúton. A mun-
kálatok 14 óra 41 perckor értek 
véget.

Szétszakadt fa, letört ág Berek-
fürdőben

Július 3-án, 19 óra 25 perckor 
kezdte meg a vonulást a Karcag 
I. gépjármű-fecskendő, 6 tűzol-
tóval Berekfürdőbe, ahol a Vad-
virág utcában egy szilvafa ket-
téhasadt, épületre dőlt. A tűzol-
tók dugólétra segítségével, ké-
ziszerszámokkal avatkoztak be.

Július 4-én, a Berek téren tört le, 
majd akadt fent egy nyárfa nagy 
méretű ága, mely így gyalogos-
forgalmat veszélyeztetett. Az 
egység kihúzós létra segítségével 
eltávolította az ágat.

A Toronyházról hulló épület-
elemek

Július 6-án délelőtt Karcag fő-
terére, az ún. Toronyházhoz vo-
nult a Karcag I. és a Karcag Ko-
sár, mivel a 9 emeletes épület 8. 
emeletén elhelyezett beton vi-
rágtartó ládák megrepedeztek és 
törmelék hullott belőlük az épü-
let melletti járdára, így a gyalo-
gosforgalmat veszélyeztették. A 
tűzoltók az emelőkosaras gépjár-
mű segítségével avatkoztak be.

Tűz a kunmadarasi szeméttele-
pen

A Toronyháznál még be sem 
fejeződött a beavatkozás, amikor 
újabb jelzés érkezett ügyeletünk-
re, mely szerint erős füst terjeng 

a kunmadarasi szeméttelep fö-
lött. Mivel a Karcag I. még az 
előző kárhelyen tartózkodott, így 
a Karcag Víz vonult a káresethez, 
illetve a Tiszafüredi tűzoltóktól 
kértünk segítséget. Szerencsére 
nagyobb volt az eset füstje, mint 
a lángja, így a tűzoltók mintegy 
fél óra alatt eloltották a lángokat.

Tűz a Duna utcában
Július 11-én, 22 óra 6 perckor 

érkezett tűzjelzés ügyeletünk-
re, mely szerint Karcagon, a Du-
na utcában az egyik ingatlan ud-
varán elhelyezett szénakazalban 
tűz keletkezett. A tűzoltók a kaz-
lat kéziszerszámokkal széthúz-
ták, majd vízsugárral megszün-
tették a lángolást. A helyszínt 22 
óra 43 perckor hagyták el.

A beavatkozásról fényképek a 
web.t-online.hu/kgtpk címen ta-
lálhatók.

TŰZOLTÓSÁG 

TŰZKAKAS

Tájékoztató
A 8. sz. választókerület képviselője megköszöni a nyári 

kirándulásra történő nagy létszámú jelentkezést. A kirán-
dulás a meghirdetett program és útvonal alapján történik.

Indulás: 2010. július 28. (szerda) 13 órakor a Kisegítő Is-
kolától.

A vendéglátáshoz tányért, evőeszközt, poharat mindenki 
hozzon magával!

(Ha valaki a jelentkezők közül nem tud részt venni a ki-
ránduláson, úgy kérem, szíveskedjen felém jelzéssel lenni a 
következő telefonszámon: 06/30-240-0413)

Szeretettel várja a kirándulásra jelentkezőket:
Pánti Ildikó

a 8. sz. választókerület képviselője

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.

TÁJÉKOZTATÓ
a közlekedési táblacserékkel kapcsolatban

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy ez évtől meg-
kezdjük az elhasználódott közlekedési táblák cseréjét. Ez év-
ben az újonnan leaszfaltozásra kerülő utak mentén elhelye-
zendő új közlekedési táblák mellett a meglévő elkopott táb-
lák cseréjére is sor fog kerülni mindösszesen egy 400 ezer 
Ft-os keret terhére.

Jól tudjuk, hogy e keretösszeg az összes elkopott közle-
kedési tábla cseréjére nem elég (hiszen arra mintegy 2.000 
ezer Ft-ra lenne szükség), de a jelenlegi költségvetési keret 
sajnos csak erre ad lehetőséget, ezért kérjük a lakosság meg-
értő türelmét.

Önkormányzatunk ezzel a táblacserével egy programot 
indít meg, mellyel terveink szerint a közeljövőben az összes 
elhasználódott közlekedési táblát le kívánjuk cserélni, és az 
elkopott útburkolati járdák újrafestését is el kívánjuk végez-
ni.

Polgármesteri Hivatal
Építési és Műszaki Iroda

- „Újjászületésnap” ez a mai 
– fogalmazta meg az esemény 
egy másik jelentését Var-
ga Mihály államtitkár, - mert 
nemcsak a vasútvonal, hanem 
az a hatvanezer ember is új-
jászülethet a térségben, akit 
megfosztottak attól, hogy vas-
úton érje el a célját. Ez a kor-
mány nem térképnek nézte a 
tájat, hanem bekapcsolja a vi-
déket az ország vérkeringésé-
be”.

Dr. Fazekas Sándor vidék-
fejlesztési miniszter vélemé-
nye szerint az egész magyar 
közélet tartozik - „… nekünk 
vidéki embereknek annak az 
elismerésével, hogy mi is az or-
szág részei vagyunk. Nem a fő-
városnál ér véget Magyaror-

szág”, majd Pintér Erika sza-
vaira reagálva kifejtette, hogy 
„minden ígéretet valóra fogunk 
váltani és néhány év múlva tel-
jesen más képet fog mutatni ez 
az ország”.

A Karcag-tiszafüredi vonal 
ismételt üzembe helyezésével 

naponta három vonatpár áll a 
vonalon utazni szándékozók 
rendelkezésére. A karcagi ál-
lomásról 5:49, 12:49 és 15:49-
kor indul a kis piros, melynek 
a menetideje 1 óra és 6 perc.

Jó utazást kívánunk!
Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Ismét jár a „kis piros”

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 

szombatonként zárva 
tart!

Megértésüket köszönjük!
Könyvtár dolgozói

A hónap elején a Városgondnokság munkatársai megkezdték 
az Északi és a Szívos temetők területrendezési, gaztalanítási 
munkálatait.

P á l y á z a t
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona pályázatot 

hirdet alábbi munkakör betöltésére
szakképzett szociális ápoló – gondozó

Ellátandó feladatok: Idősek Otthonában lakók gondozása – ápo-
lása, kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása.
Bérezés: Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény szerint.
Benyújtandó iratok: önéletrajz, végzettséget igazoló iratok fény-
másolata, erkölcsi bizonyítvány.
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szakmai tapasztalat.
Munkakör betöltésének várható időpontja: 2010. szeptember 01.
Pályázatok benyújtása a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idő-
sek Otthona Karcag, Horváth Ferenc u. 1. szám alá.
Határidő: 2010. július 31.
Elbírálás 5 napon belül.

Gaztalanítják a temetőket
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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 

Az idei esős, hideg tavasz 
és nyárelő a méhészek számá-
ra is komoly gondokat oko-
zott. Szabó István méhész is-
merősöm szerint az állomány 
jól telelt és tulajdonképpen a 
tavasz sem kezdődött rosszul, 
ám már a március csapadé-
kosnak és hűvösnek mutatko-
zott, s ez többé-kevésbé a mai 
időkig folytatódott (lásd pl. a 
múlt heti hajnaltól estig tar-
tó esőt).

- Az első gyümölcsvirágzás-
ból, ami jelentősebb mennyi-
ségű virágport, vagy a méhek 
gyarapodására való nektárt ad-
hatott volna, igazából nem lett 
semmi. Jól indult, de kettétör-
te egy hűvös és csapadékos idő-
szak. A repcét, ami még az el-
múlt év őszének az aszálya mi-
att gyatrán kelt ki, a gazdák sok 
helyen kitárcsázták, és így a mi 
környezetünkben repce se na-
gyon lett. A gyümölcsvirág és 
a repce nélkül a méhállomány 
eléggé megszelektálódott. Több 
család is erős maradt, de na-
gyon nagy részük meggyen-
gült. Ezzel az állománnyal kel-
lett elindulni az akácra, amikor 
az idei esős és hűvös május be-

köszöntött. Akácvirág volt bő-
ven, de a méhek a hideg és az 
eső miatt nem gyűjtöttek.

- Milyen eredménnyel zárult 
az akácvirágzás?

- Karcagon május 8-10 kö-
rül „indult el” az akác, pár nap 
múlva jött az eső. Ez a Nyír-
ségben 3-4 nappal később ér-
kezett el, csak néha volt egy ki-
csit jobb idő, amikor valamit 
azért mégis tudtak hordani. 
Így az idei produktum az előző 
évek viszonylatához képest 30 
százalékot adott. Sok családtól 
nem is lett volna szabad elven-
ni. A hazaszállítás után egy ki-
csit javult az idő és volt elég sok 
olajretek vetés, amiről úgy tűnt 
hordás is kialakul – szerencsé-
re, mert nem kellett etetni és a 
méhcsaládok tovább tudtak fej-
lődni.

- Van még valami lehetőség a 
méhlegelőre?

- Mostanra elég létszám ala-
kult ki a kaptárakban, és hát itt 
a nyári virágzás, de most is sok 
az az idő, amikor lehűl, és ke-
vesebb a hordás. Amiben még 
bízhatunk az az, hogy a napra-
forgók vetése elhúzódott. Júni-
us 27-28. körül kezdődött a vi-

rágzás és az várhatóan augusz-
tus elejéig el is tart. Most eb-
ből jön a hordás. Ebben biza-
kodunk jelenleg. Tehát júli-
us végéig még lehet az elvehető 
mézben reménykedni, de azu-
tán már csak a téli mézkészlet, 
a télre való felkészülés biztosí-
tása lesz a feladat.

- A gyenge év milyen hatással 
volt a piacra?

- Másutt, ahogy halljuk, az 
eddig 1200-1300 forintos méz-
ár (akác) 1600-1700 forintig 
ment fel. A boltokban ez 1800-
2000 forint körül van. A keres-
let az úgy tűnik, hogy felgyor-
sult. Nagyobb, szinte az októ-
berben megszokott forgalom 
állt be a piacon, félve talán at-
tól, hogy kevés lesz a méz. A 
vegyes virágméz világpiaci ára 
3,2 dollár kilónként, ami 750-
800 forintot jelent. A koráb-
biakhoz képest ez is emelke-
dő tendenciát mutat, de a pi-
ac majd csak akkor áll be, ha 
az őszi-téli fogyasztásra való 
előkészületek megjelennek. A 
nagybani felvásárlási árak nö-
vekednek, de nincs kellő fel-
ajánlás a termelők részéről.

Elek György

ÉRETTSÉGIZETTEK 
FIGYELEM!

Érettségi utáni nappali és esti tagozatos iskolarendszerű 
képzések indulnak a 2010/2011-es tanévben 

- Gazdasági  Informatikus- emelt szintű  (OKJ 54 481 04)
- Pénzügyi-számviteli ügyintéző   (OKJ 52 3432 04)
- Üzleti szakügyintéző (Pénzügyi szakügyintéző) 
 (OKJ 55 343 04)
 szakokon az ADU Szakképző- és Középiskola Karcagi 

Tagintézményében (OM azonosító: 035497)
5300 Karcag, Püspökladányi út 14.  
Telefon: 59/503-519, Fax: 59/503-517, 
www.adu-csepel.hu, e-mail: kovacs.szilvia@adu-karcag.hu

A képzés idejére családi pótlék, /árva ellátás/, diákigazol-
vány jár!
Információ, jelentkezés: telefonon, faxon, e-mailben, illet-
ve a helyszínen!
Várjuk jelentkezésedet, ne hagyd ki a lehetőséget!

Fotópályázat

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és Szol-
nok Megyei Jogú Város Önkormányzata közösen hirdet if-
júsági fotópályázatot.

A nyári szünidejüket töltő általános-, közép- vagy felsőfo-
kú oktatási intézményekben tanuló  fiatalokat célozza meg 
az az ifjúsági fotópályázat, amelyet közösen hirdet meg a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és Szolnok 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. június 15 – au-
gusztus 6. között. 

A pályázat célja  elsősorban a 10-25  év között fiatalok 
megszólítása annak érdekében, hogy  a hagyományostól el-
térő módon – fényképen keresztül – bemutathassák egyéni 
látásmódjukat, érvényre juttathassák kreativitásukat és te-
hetségüket egy meghatározott, ám tág határok között moz-
gó témában:   „mit tudok vagy mit akarok megmutatni egy 
kattintással?”.

A pályázat további célja a fiatal korosztály bevonása an-
nak kommunikálásába, hogyan látják saját életüket, hogyan 
gondolkodnak a Jász-Nagykun-Szolnok megyében élő fiata-
lok.

A fotópályázat  két korosztályban kerül meghirdetésre: 
10-18 év közötti, valamint 
19-25 év között korosztályban. 
Minden kategória 1-3. helyezettje értékes díjazásban ré-

szesül. A szakértőkből álló zsűri által kiválasztásra kerü-
lő pályamunkákból kiállítás nyílik a Megyeházán 2010. au-
gusztus 19-én a megyei közgyűlés ünnepi ülésének napján.  

Bővebb információ megtalálható már 2010. június 15-től 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat honlap-
ján a www.jnszm.hu, valamint Szolnok Megyei Jogú Város 
honlapján a www.szolnok.hu oldalon. 

Köszönet
A Kátai Gábor Kórház vezetősége és dolgozói nevében 

köszönetet mondunk szponzorainknak, akik felajánlása-
ikkal hozzájárultak a Semmelweis Ignác születésének 192. 
évfordulója alkalmából  rendezett ünnepség és kerti par-
ti sikeres lebonyolításához: Kátai Gábor Alapítvány, Mészá-
ros Zsolt vállalkozó, Dr. Bene Sándor vállalkozó, Sutyi Cu-
ki, Kerekes Cukrászat, Angelika Cukrászda, Bobajka Kft., 
CreativComp Kft. (Rauschenberger Zoltán), Marsi Noé-
mi, Balázs Péter, Somogyi Viktor, Rácz Sándor, Erdei Virág, 
Rápolti István, Ferenczi Sándorné, Kátai MediSong, vala-
mint azon kórházi dolgozók, akik pénzbeli adományaikkal 
támogatták rendezvényünket.

Köszönettel:
a Kórház Vezetése

A napraforgó virágzás még segíthet

TISZTELT KARCAGI LAKOSOK!
A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

299/2010. (VI. 17.) „kt.” sz. határozata alapján adomány-
gyűjtést szervez Borsod megyei települések – elsősorban 
Hernádszentandrás – árvízkárosultjainak megsegítésére.

Tisztelettel kérjük városunk lakosságát, szer-
vezeteit, vállalkozóit, hogy lehetőségeikhez mérten 
adományaikkal, felajánlásaikkal segítsenek az 
árvíz-, és belvíz sújtotta települések károsultjain.

A nehéz helyzetben lévőknek a következőkre van leg-
inkább szükségük:
- pénzbeli adományok az újjáépítéshez,
- tartós élelmiszerek (pl.: liszt, cukor, só, tea, tészta, kon-

zerv, stb.),
- ásványvíz,
- bútorok, műszaki cikkek (használható állapotban lévők),
- ruhaneműk (tiszta, használható állapotúak), 
- tisztító- és fertőtlenítőszerek (mosószerek, takarítósze-

rek)
- szállítási-, fuvarozási felajánlások.

A pénzbeli felajánlások fogadása a Raiffeisen Bank 
Zrt. Karcagi fiókjánál megnyitásra került 12053005 - 
01000953 - 02400006 alszámlaszámon történik. A szám-
lára átutalással és a Bank helyi fiókjának pénztárában 
történő befizetéssel teljesíthetők a pénzbeni adomá-
nyok.

Az adománygyűjtés keretében a Karcagi Többcélú 

Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

Családsegítésének munkatársai – Huzsvai Éva család-
gondozó és Disznós Lajosné szociális segítő – fogadják a 
rászoruló családokon segíteni szándékozók támogatása-
it a 06/59/312-450, és a 06/30/828-6792 telefonszá-
mon, 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 kö-

szönjük!
Karcag Városi Önkormányzat

Képviselő-testülete

Felhívás
Adománygyűjtés az árvízkárosultak megsegítésére!
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Panka a Karcagi Nagykun 
Református Általános Iskola 
5.b osztályos tanulója. Kima-
gasló és példaértékű eredmé-
nyét a Kaán Károly XVIII. Or-
szágos Természet- és Környe-
zetismereti versenyen érte el.

- Hol is rendezték meg ezt a 
megmérettetést?

- Mezőtúron töltöttünk 3 na-
pot felkészítő tanárnőmmel, - 
Jobbágy Ildikóval.

- Hányan indultak a verse-
nyen 5. osztályosok közül?

- Összesen 23-an. Minden 
megyéből az első helyezett, és 
Budapestről 4 versenyző jutott 
be.

- Milyen feladatokat kapta-
tok? Melyik volt számodra a leg-
kedvesebb?

- Az elméleti részből a név-
adó életével és munkásságával 
kapcsolatos kérdéssor tetszett 
a legjobban. Ezen kívül keres-
nünk kellett sajtóhibát, kitöltöt-
tünk totót növényekről, állatok-
ról. Számot adtunk arról, mit 
tudunk a Hortobágy és a Fer-
tő-Hanság Nemzeti Parkjáról. 
Diaképeket és preparátumokat 
is kellett megnevezni.

- Volt olyan feladat, amely ne-
héznek bizonyult?

- Igen, az egész napos terep-
gyakorlat során nagyon elfá-
radtam. Dr. Tóth Albert elő-
adása során jegyzeteltünk, 
majd a hallottakat számon kér-
te 75 pontban. A növény- és ál-
latneveket latinul mondta, de 
akadtak építészeti, néprajzi, 
művészettörténeti kérdések is.

- A verseny bizonyára próbá-
ra tette a koncentrálóképessége-
det és kitartást is igényelt. Úgy 

tudom, kiselőadást is kellett tar-
tanod.

- Előzetes feladat volt egy kis-
előadás készítése prezentáci-
óval. Mi a karcagi szikes tala-
jokat és élővilágukat válasz-
tottuk. Sőt még laboratóriumi 

gyakorlatra is sor került. Kü-
lönböző helyekről származó vi-
zeket, levegőt és mésztartalmú 
anyagot vizsgáltunk meg. Nagy 
Péter tanár úr segített az erre 
való felkészülésben.

- Itthonról is vittél magaddal 
valamit?

- Egy posztert kellett készíte-
ni. Témául Karcag jövőképét, a 
biogáz előállítását választottam.

- Könyvekkel és egyéb ajándé-
kokkal megrakodva tértetek ha-
za.

- 5 ajándékcsomagot kaptam, 
mert minden fordulóban do-
bogós helyen végeztem. (Elmé-
let I., labor II., kiselőadás és te-
repmunka III. helyezés, még 
egy külön díjat is kaptam. Egy-
hetes biológia táborba mehetek, 
kaptam egyéves Természet BÚ-
VÁR előfizetést, és egy Györfi 
Sándor által készített emlék-
plakettet is hazahoztam. Meg-
hívót kaptam a Sándor-palo-
tába a köztársasági elnökhöz.) 
Mindennek nagyon örültem. 
Feledhetetlen élmény volt a 3 
nap.

- Gratulálunk az I. helyezé-
sedhez Neked, felkészítő taná-
rodnak, az iskolának és segítő-
idnek!

- Köszönöm. Hálás vagyok 
Ildikó néninek az alapos felké-
szítésért, a sok segítségért és a 
megelőlegezett bizalomért.

- Köszönjük a beszélgetést.

Az iskolai könyvtárostaná-
rok munkaközösségének szak-
mai tanulmányútját ez év má-
jusában is megszerveztük. Leg-
fontosabb úti célunk a magyar 
nyelvű Biblia „bölcsőjének he-
lye”  Vizsoly volt. Egyúttal To-
kaj-hegyalja több irodalmi, 
történelmi, könyvtárszakmai 
értékeit ismerhettük meg. El-
hagyva a borsodi tájakat, ahol 
sajnos most a víz az úr, sze-
münk elé tárult a Tokaji hegy 
Petőfi Sándor szavaival mond-
va: „Úgy áll a zempléni hegyek 
előtt, mint hadsereg előtt a ve-
zér.” Átlépve Hegyalja kapu-
ján, Szerencs, a kedves kisváros 
hasznos látnivalókkal fogadott 
bennünket.

A Rákóczi vár, a környék 
legfiatalabb váraként a XVI. 
században épült. A reneszánsz 
várkastély körüli tóban taviró-
zsák nyílnak. Műemlék épü-
letben, a várban van elhelyez-
ve a Városi Könyvtár, mely le-
nyűgözött bennünket az épület 
jellegéhez illő különleges stílu-
sú berendezésével. Megismer-
hettük sokszínű szakmai tevé-
kenységüket, érdekességként 
tapasztaltuk a környező tele-
pülések mozgó könyvtári ellá-
tásának rendszerét, valamint 
azt, hogy ők is hasonló pályá-
zatokban vesznek részt, mint a 
karcagi Városi Könyvtár és az 
iskolai könyvtárak munkájuk 
színvonalának növelése céljá-
ból.

A Zemplén Múzeumban 
megismerkedtünk a világhí-
res képeslap gyűjteménnyel, 

amely 850 000 db-ból áll, és a 
város egykori fogorvosa alapí-
totta. Nagyon érdekes látniva-
ló az ex-libris (könyv tulajdon-
jegy) kisgrafikai kiállítás is. Ez 
is kapcsolódik a könyvtárak 
munkájához.

E táj a történelem során sok-
szor jelentős szerepet töltött be 
hazánk életében.

Monokon született Kossuth 
Lajos, a magyar történelem ki-
emelkedő személyisége. Felke-
restük szülőházát, és elhelyez-
tük szobránál tiszteletünk vi-
rágait.

Tokaj-Hegyalja Világörök-
ség történelmi borvidék egy-
kori pompás kis mezővárosa 
Tállya volt utunk következő ál-
lomása. Itt van Európa mérta-
ni közepe. Evangelikus temp-
lomában keresztelték meg Kos-
suth Lajost 1802–ben, vala-
mint a helyi katolikus temető-
ben nyugszik Lavotta János, a 
magyar verbunkos zene aty-
ja. Tállya különlegessége a 400 
éves Szirmay kúriában beren-
dezett Oroszlános Borvendég-
lő, amelynek miliője, stílusa, 
mint a település egyik „drága-
köve” nevezetessége lebilincse-
lően hatott ránk gasztronómiá-
jával együtt.

Jellegzetes abaúji tájakon ka-
nyargott tovább utunk hegyek, 
völgyek, szőlő és a gönci sárga-
barackos ültetvények kísérték 
buszunkat.

A magyar nyelvű Biblia szü-
letésének helyszínére érkez-
tünk – Vizsolyba.

A XII. században épí-

tett templom óriási 
kultúrkincseket őriz. Itt láthat-
tuk a könyvek könyvét, az el-
ső magyar nyelvű nyomtatott 
Bibliát. Károlyi Gáspár gönci 
plébános és munkatársai for-
dították héber és görög nyelv-
ről magyarra, itt nyomtatták ki 
1590–ben. „Nincs tőle őszin-
tébb könyv az irodalomban”. 
Hazánkban csak néhány pél-
dánya található. A templom-
ban megcsodáltuk a bibliai je-
leneteket ábrázoló középko-
ri freskókat, melyek a magyar 
nemzeti örökség kincsei.

Vizsolyt elhagyva az abaúji 
táj egyik különleges történelmi 
emléke tárult a szemünk elé a 
magasban Boldogkőváralja vá-
ra. A XIII. században épült vár 
több király és főnemes tulajdo-
nát képezte, a Rákóczi–szabad-
ságharcban is jelentős szere-
pet töltött be. A vár bástyáiról 
a környező tájak szép panorá-
májában gyönyörködtünk.

E vidék a szabadságharc-
ok és a tüzes borok földje. Az 
utóbbit a híres tarcali Kovács 
pincében, kedves vendégszere-
tettel kísérve, meg is kóstolhat-
tuk.

Úgy gondolom, hogy e nap 
sok-sok értékes látnivalója jól 
szolgálta a város iskoláiban 
dolgozó könyvtáros pedagó-
gusok felkészülését a követke-
ző tanév feladataira, hogy majd 
az oktató-nevelő munkában 
felhasználva a látott értékeket 
közvetítsék a gyermekek felé.

Dr. Kasuba Jánosné
Munkaközösség vezetője

S.O.S  SEGÍTSÉGKÉRÉS!  S.O.S

A KUNKARCAGI Állatvédő és Állatbarát Egyesület a 
karcagi lakosok, egyesületi tagok, állatbarátok segítségét ké-
ri a telephelyi kutyák örökbefogadásának intézésében és a 

kutyák mindennapi ellátásában. 
Jelentkezni lehet Nemes Tímeánál a 

+36-30/525-0760-os telefonon.
Nagyon fontos, hogy aki tud, segítsen a 

kutyák megmentésében!
Az Egyesület titkára

Országos I. helyezett

Valikovics Anna Dóra
Történelmi tájakon

Sok ember készít listát 
azokról a dolgokról, amelye-
ket szeretne az életben elérni, 
megvalósítani. Én nem tarto-
zom ezek közé, hacsak annyi-
ban nem, hogy a beszerzésre 
váró könyvek és hanglemezek 
reménytelenül hosszú lajstro-
mát egészítem ki néhanapján. 
Az viszont elég ritkán fordul 
elő, hogy lehúzok egy-egy té-
telt a listáról. A minap mégis 
ez történt. A piacon sétálgat-
va egy könyves standnál buk-
kantam rá a Válogatott ver-
sek 1984-2004 című kötetre, 
amely Nick Cave verseit, dal-
szövegeit tartalmazza időren-
di sorba szedve. Évek óta sze-
rettem volna beszerezni, az 
egyébként 2005-ős kiadványt, 
viszont eddig valahogy min-
dig elfelejtettem.

Na, de nézzük ki is az a 
Nick Cave! Kezdjük talán ott, 
hogy a világ egyik legnagysze-
rűbb, legegyedibb és leghatá-
sosabb előadóművésze. Egye-
diségében és kifejezőképes-
ségében talán olyan nagyfor-
mátumú alakokhoz hasonlít-

hatnám, mint Leonard Cohen, 
Charles Bukowski, vagy épp a 
saját korában Francois Villon. 
Verseit tekintve talán az utób-
bi összehasonlítás a legjobb. 

Az ausztrál származású 

Cave a hetvenes évek punk-
mozgalmának végén buk-
kant fel a pop-rock kultúrá-
ban, de igazából a nyolcvanas 
évektől kezdett ismertté vál-
ni. A Boys Next Door zene-
kar élén tűnt fel először, azon-
ban a legnagyobb sikereit a 
Nick Cave and the Bad Seeds 
nevezetű formációval érte el. 
A világ legkülönbözőbb pont-
jain élte és éli életét, Auszt-

ráliától kezdve Brazílián ke-
resztül Berlinig és az Egyesült 
Államokig. Elég nehéz len-
ne bemutatni az eddigi élet-
útját, viharos magánéletét, ze-
nei és irodalmi világát, de leg-
jobban mégis úgy mutathat-
nánk be, mint a modern idők 
Villon-ját. Ő nem csak meg-
kérdezte, hogy „Mi a pokol 
van a Pokolban?” hanem le is 
ment és megnézte. Tizenkét 
évi heroinfüggés után is ké-
pes volt talpra állni és remek 
dalokat írni. Nick Cave-et le-
het gyűlölni, vagy imádni, de 
megkerülni nem. A kortárs 
irodalom és zeneművészet si-
lánysága egyre inkább felérté-
keli Cave munkásságát.

A Válogatott versek egy na-
gyon jól összeszedett kötet, 
ami kiváló fordítások által egy 
egészen kerek képet ad Cave-
ről. Csak néhány név a for-
dítók közül: Babiczky Tibor, 
Eörsi István, Háy János, Ke-
mény István, Parti Nagy La-
jos, Müller Péter Sziámi.

Érdemes fellapozni.
Cselényi Csaba

Cave
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Virágos utcák, házak, udvarok a 8. sz. választókerületben
Izzad a nyár

Izzad a Nyár. Tűzkorong fűti.
Aranyküllőit földre leküldi.
Lihegő tájnak mellkasa izzik.
Toporgó fák ága Ég felé nyúlik.

Alszik a Szél, lusta legyezni.
Kutya sem fogja most fülét hegyezni.
Elfeküdt, mint kótyagos részeg.
Madarat sem nyugtatja a fészek.

Bágyatag, mélabús, száraz a Nyár.
A kiszáradt talaj esőre vár.
Búsan furulyázik a tengeri,
ütemet csutkáján a gyom veri.

2009. Mátyusné Kiss-Pál Róza
„Emlékeim Vándorútján Versek” c. kötetéből.

Az összeállítást készítette:
Pánti Ildikó

a 8. sz. választókerület képviselője
a Városfejlesztési és Városszépítési Bi-

zottság tagja

Szép, virágos, rendezett udvar a Vasút ut-
ca 11. sz. alatt

„Akácos út, ha végig megyek rajtad én”
Szép, közlekedésre is alkalmas utcája lett a körzet-
nek az aszfaltozást követően.

A Széchenyi sugárút 67/b. sz. társasházi lakóközös-
ség virágos, ápolt udvara

Új építésű 
házak udva-
ra, ahol az 
udvar lehe-

tőséget nyújt 
családi-ba-

ráti összejö-
vetelek meg-
tartására, a 
pihenésre, a 
sportolásra, 

a játékra
(Bethlen G. 
utca 12. sz. - 
Liliom utca 

8. sz.)

Kevés vízzel, környezetbarát módon
Autómosás gőzzel

Mindössze öt liter vizet használtak fel, és 
ragyogott a kocsi

Adva van egy ipari porszívó jellegű eszköz, 8 bar nyomá-
sú gőzt képes előállítani, amely 102 Celsius fokon hagyja el a 
gépet. Ezzel a gőzzel fúvatják le a koszt a karosszériáról, köz-
ben a száraz mosási technológiából már ismert mikroszálas 
kendővel törlik le a vízpárát és koszmaradékot a lemezekről. 
A gőz és a nagy nyomás a nehezen tisztítható sarkokból, le-
mezillesztésekből is eltávolítja a koszt, sőt a lakkozást ért kar-
colásokból szintén távozik minden szennyeződés.

A gőzös mosást a kasznin kezdték, klasszikusan fentről le-
felé haladva. Közben a kollégák a felnire és a gumira fecsken-
deztek némi tisztítószert, amelyet ecsettel jól belemasszíroz-
tak a résekbe – a ráégett fékport persze még a gőz sem tud-
ja leszedni. Mire nagyjából elkészült a kaszni, addigra a ke-
rékkoszt is fellazította a mosószer, tehát azt is lelehetett fúvat-
ni a gőzzel.

Szintén gőzzel tisztították ki a falcokat, míg az üvegeket 
spéci tisztítószerrel mosták tisztára.

A mosás végzetével waxot fecskendeztek és kentek szét az 
autón. Ettől szép lesz a kocsi fénye, nehezebben koszolódik, 
vagyis legközelebb könnyebb lesz lemosni. Mivel autónk pré-
mium mosásban részesült, a műanyag felületeket és a gumi-
kat is bekenték ápolószerrel, sőt a belső, utastéri műanya-
gokat is ápolták – persze csak miután bent is kitakarítottak 
(porszívóval, kendőkkel, tisztítószerrel).

A végeredmény egy kívül-belül szép, tiszta kocsi, a 
waxoltakra jellemzően igen sima érintésű fényezett felületek-
kel. Ráadásul környezetbarátok voltunk, mert mindössze öt 
liter víz fogyott, s szennyvizet sem hagyunk magunk után.

Bővebb felvilágosítás: 06/70-384-4114.                                 (X)

A Karcag Városi Önkormányzat, a Polgármeste-
ri Hivatal, és a Magyar Nóta és Dal Alapítvány ne-
vében ezúton mondunk köszönetet a XII. Karca-
gi Birkafőző Fesztivál előkészítéséhez, megszervezé-
séhez, sikeres lebonyolításához nyújtott segítségért 
és támogatásért az alábbi magánszemélyeknek, in-
tézményeknek és szervezeteknek: Dr. Fazekas Sándor 
vidékfejlesztési miniszter, Varga Mihály államtitkár, 
Andrzej Chinalski Krosno Odrzanskie polgármestere, 
a rendezvény fővédnökeinek; Benke László négysze-
res olimpiai bajnok mesterszakácsnak a szakmai zsű-
ri elnökének, Frank Sándor Venesz-díjas mestersza-
kácsnak, Mészáros István mesterszakácsnak, valamint 
a szakmai és a társadalmi zsűri tagjainak; a Magyar 
Nóta és Dal Alapítvány kuratórium tagjainak, a Kun-
szövetségnek, és a Magyar-Kazak Baráti társaságá-
nak, a Karcagi Birkafőzők Baráti Társaságának, Nagy 
Emesének a Bengecseg Alapítvány elnökének, a Déry-
né Művelődési és Ifjúsági Központ, és a Tourinform 
Iroda dolgozóinak, a Polgármesteri Hivatal dolgozó-
inak, dr. Bartha Júlia PhD osztályvezetőnek, a szak-
mai zsűri ellátásában nyújtott segítségért Kolostyákné 
Pljesovszki Zsuzsanna tanárnőnek és a közreműkö-
dő diákoknak, a Karcag Városi Önkormányzat Vá-
rosgondnoksága igazgatójának Molnár Pálnak, mun-
katársának, Gál Sándornak és a közreműködő dolgo-
zóknak; a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. veze-
tőjének, Balajti Józsefnek és a közreműködő dolgozók-
nak. A Sport Szolgáltató Központ vezetőjének Szepesi 
Tibornak, Kálmán Imréné rendezvényszervezőnek és 
valamennyi munkatársának; Fejes Zoltán rendőr al-
ezredes kapitányságvezető úrnak és a Karcagi Rend-
őrkapitányság munkatársainak, a BF Security Bt. ve-
zetőjének, Balogh Andrásnak; a Karcag Városi Polgár-
őr Egyesület elnökének Rigó Zoltánnak és az egyesület 

közreműködő tagjainak; Ébner Józsefnének és a helyi 
Vöröskereszt tagjainak; Csordás László vállalkozónak; 
Család 2005. Kft. tulajdonosának, Nagy Jánosnak; Lu-
gas Vendéglő tulajdonosának, Gombos Attilának; 
Pengő Ferencnek, a Karcag Televízió ügyvezetőjének 
és munkatársainak; Ruzicska Ferenc újságírónak.

Fő támogatóink: Agrár Marketing Centrum, OTP 
Bank Nyrt., IKR Bábolna, Kunmag Kft., CIB Bank, 
TIGÁZ, PORT.hu, Magyar Turizmus Zrt., Nimród 
Bioszálloda és Bioétterem, Raiffeisen Bank - Karcag 
Város Számlavezető Bankja, Generali-Providencia 
Biztosító Zrt., K&H Bank Zrt., Karcagi Ipari Park, 
Győztesek Boltja

Támogatóink: Békéscsabai Kolbászgyártó Kft., 
Bolyhos és fiai Bt. - Újszilvás, Book Trade Bt., Fetis 
Univer Bt. - Szolnok, Gazsó Hús Kft., Júlia pincészet – 
Tállya, Karcagi Ferro-Metal Kft., Karcagi Szuperinfó, 
K-elme Kft. -Budapest, Lapidibus Kft., Madarasi Pá-
linkaház, Miskolci Likőrgyár Zrt., Magyar-Kazak Ba-
ráti Társasság, Mészáros vendéglő – Abony, Nagy Fa-
tál Gasztronómiai Kft., Pántlika pincészet – Dörgicse, 
Öreg Pákász étterem – Poroszló, Rideg pálinkafőzde – 
Paks, Sportreklám Kft., Szent István Hotel Eger

Médiatámogatóink: Fesztiválkalauz internetes 
honlap, Gasztrofesztiválok internetes honlap, Karca-
gi Hírmondó, Karcagi Szuperinfó, Karcag Televízió, 
Mediátor Televízió.

Dobos László
alpolgármester
Rózsa Sándor

jegyző
Kolostyák Gyula

a Magyar Nóta és Dal Alapítvány Kuratóriumának 
elnöke

Köszönet
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszo-
bás III. emeleti lakás eladó. Tel.: 
+36/30-359-5070.
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 11 M 
Ft. Tel.: +36/70-310-1751 v. +36/30-
245-7147.
Debrecenben, a nagyerdei öve-
zetben a Kossuth és az Agrár 
Egyetemhez gyalog 10 percre fris-
sen felújított kis közös költségű 4 
emeletes tégla építésű társasház-
ban földszinti, gázfűtésű, 1,5 szo-
bás, tehermentes lakás egyetemis-
táknak eladó. Befektetésnek kiváló 
ajánlat. Tel.: +36/70-300-9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 
(délelőtti órákban).
Békés megyében, Okányban, 72 
m²-es, két szobás családi ház, 1676 
m²-es telekkel eladó. Tel.: 06/59-
314-379 vagy +36/30-320-9255. 
Karcagon központhoz közel 100 m²-
es 2,5 szobás, összközműves ker-
tes családi házrész (utcafronti) hoz-
zátartozó garázzsal sürgősen el-
adó. I.ár: megegyezés szerint. Tel.: 
+36/30-461-6358.
Karcagon, a IV. Béla király úton 
amerikai konyhás, 4 szobás (2 für-
dőszobás, 2 WC), 2 főbejáratos, te-
tőteres családi ház 120 m²-es dísz-
kertes, összkomfortos, lakható mel-
léképülettel és garázzsal eladó. 
Vállalkozásra és több generáció 
együttlakására 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.
G a r á z s  e l a d ó  v a g y  k i a d ó  a 
Széchenyi sgt. 26. sz. alatt. Tel.: 
+36/30-546-4990.
Karcagon téglából épült kisebb tí-
pusú, teljes közműves kertes ház 
betegség miatt sürgősen eladó. 
Utcafronti rész bontás nélkül be-
építhető. Tel.: +36/70-273-7268.
Karcag, Liget utca 9/a. sz. alatti csa-
ládi ház gáz-központi fűtéses + cse-
répkályha mindkét szobába beépít-
ve, eladó. Tel.: +36/30-973-3637 v. 
+36/30-656-2295.
Két család részére alkalmas, egy tel-
ken lévő, két teljesen különálló épü-
let eladó, vagy elcserélhető. Tel.: 
+36/30-754-7290.
Karcagon felújítandó kertes ház le-
adó vagy társasházra cserélhető ér-
tékegyeztetéssel. Tel.: +36/70-395-
5263.
Karcag központjában IV. emeleti 
felújított lakás kedvező áron eladó 
vagy kiadó. Tel.: +36/30-547-9987.
Kg., Bethlen G. utca 41. sz. alatti 
kétszintes ház eladó. 12 M Ft. Tel.: 
+36/30-517-2434.
2 és fél szobás, nappalis, kertes 
családi ház garázzsal eladó. Tel.: 
+36/30-263-0909.
2 szobás, gáz + cserépkályha fűté-
ses családi ház eladó. Kg., Zádor ut-
ca 28. Tel.: +36/70-391-4295.
Karcagon cserépkályhás, gázkon-
vektoros családi ház sürgősen el-
adó. U.itt cefre eladó. Tel.: 59/400-
802 (8 óráig, délben és 18 óra után).

Karcagon cserépkályhás, gázkon-
vektoros 1,5 szobás családi ház el-
adó. U.itt cefre eladó. Tel.: 59/400-
802 (8 óráig, délben és 18 óra után).
Ház eladó. Bútorozott szoba, kony-
ha, fürdőszoba kiadó. Tel.: +36/30-
263-1504 v. 59/312-675.
Központhoz és kórházhoz köze-
li építési telek eladó. Tel.: +36/30-
262-2872.
Széchenyi sgt. 18-20. sz. alatti ga-
rázs hosszútávra kiadó. Tel.: +36/30-
587-7608 v. 59/610-141

Albérlet
A Varró utcán 70 m²-es lakás kiadó. 
Tel.: +36/30-325-7724.
A Dózsa Gy. úti lakótelepen IV. eme-
leti lakás albérletbe kiadó. Tel.: 
+36/20-340-6244.
A főtéren 51 m²-es kétszobás lakás 
hosszútávra kiadó vagy eladó. Tel.: 
+36/30-345-2558.

Állat 
Csak gondos gazdinak kiscicák 
ajándékba elvihetők. Érd.: Kg., 
Bocskai utca 10. Tel.: 59/312-914.
Tenyészszemlés york shire kan  
sporttársi áron fedez. Tel.. +36/30-
252-8698.
Öt éves, jó házőrző szuka és 5 kis-
kutya ajándékba elvihető. Érd.: Kg., 
Kölcsey utca 3. Tel.: +36/30-384-
3104.

Vegyes
Trans zcendent ál is  M e dit áció! 
Csökkenő káros szenvedélyek, jobb 
egészség. Tel.: 59/313-284 www.
tmhirek.hu
Szekrénysor, vitrines szekrények, 
könyvszekrény és könyvespolcok 
eladók. Tel.: 59/311-477.
2 db bordó színű koszorúslány ruha 
eladó. Tel.: +36/30-647-7357.
Bergon babakocsi ,  középsző -
nyeg, gardrób szekrény eladó. Tel.: 
+36/30-403-6062.
Eladó fa targonca (10.000 Ft), 1 db 
szobakerékpár (15.000 Ft), 1 db 300 
kg famázsa (15.000 Ft). Érd.: Kg., 
Soós I. utca 2. Tel.: +36/30-363-9585.
Karcagi fiatalember vásárolna ré-
gi: évszámos írott cserépbutellát, 
fa mézeskalács formát, fa tüzelé-
sű pléh fürdőkádat, ülőfürdőkádat, 
mindkét oldalán zománcozott lá-
bon álló fürdőkádat, sokfiókos bol-
ti és gyógyszertári pultokat, férfi 
mechanikus karórát, faragott ka-
pufélfát, bekötött és nem bekötött 
nagy üvegeket, dió furnéros lak-
kozott szekrényt anyagnak, festett 
vagy faragott fali tékát, kőből fa-
ragott kerti tárgyakat, cserépstuk-
kót, öntöttvas dísztárgyakat, fest-
ményt, régiséget stb. Tel.: +36/30-
963-5073.
200 literes fagyasztószekrény el-
adó. Tel.: 59/314-831.
A nyári szélviharok, a böjti szelek 
erejét megduplázva tarkítják jár-
dáinkat, tereinket. Seprűimmel 
vegyen részt a tiszta városunkért 
mozgalomban. Kapható a karca-
gi piacokon vagy a Takács P. u. 9/a. 
sz. alatt. 

Méz házhoz szállítás Karcag terü-
letén! 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.

Szobabútor, háromajtós szekrény, 
varrógép, fotelok, fagyasztólá-
da eladó. Tel.: +36/30-973-3637 v. 
+36/30-656-2295.

Süldő nyúlketrec; gáztűzhely; nagy 
hízó mérő ketrec; kutyakenel ajtók 
eladók. Tel.: +36/20-358-2348.

Jó állapotú számítógépasztal és író-
asztal eladó. Tel.: +36/20-321-2385.

Bontott ajtók és különböző mére-
tű ablakok eladók. Tel.: +36/30-619-
9775.

Eladó egyedi készítésű gyári robba-
nómotoros moped; Camping kerék-
pár jó állapotban; fatüzelésű bojler-
rel teljes fürdőszoba berendezés + 
zuhanyfülke. Az utóbbi külön is el-
adó. 3 égős gáztűzhely palackkal; 
2 db turista palack. Érd.: Kg., Szent 
L. utca 46.

3+2+1-es ülőgarnitúra, 120 literes 
villanybojler és 500 db szalagtető-
cserép eladó. Tel.: +36/30-517-2434.

Eladó 1 db gázkonvektor. Tel. : 
59/313-414.

Eladó 12 db ablakszárny (135x57), 6 
db ablakszárny (127x51), 2 db hala-
si ajtólap, 1 db 13-as körmös gumi, 
10 tagos (600-as) öntvény radiátor, 
körbálás lucernaszéna. Tel.: +36/70-
262-5583.

Eladó 2,5 éves ASUS F3M típusú 
notebook. Paraméterei: TURION 
MK38 CPU, 120 GB HDD, 1 GB me-
mória, nVDIA GeForceGo 6100 vi-
deokártya, DVD Sup. MTI. DVD 
író-olvasó, Wif i, Bluetooth, 1.3 
megapixeles beépített kamera, 
töltővel, eredeti ASUS táskával és 
egérrel, 6 cellás aksival. I.ár: 49.900 
Ft. Tel.: +36/30-738-6733.

24-es teleszkópos Mountain Bike 
kerékpár eladó. Tel.: +36/30-289-
6816.

A Kenderesi úton 218 ak. 1. osztályú 
szántó eladó. Tel.: 59/313-674.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jel-
záloghitel. Személyi hitelek, lakás-
vásárlási hitel. Több banki háttérrel! 
Teljes körű ügyintézés! Tel.: +36/70-
314-4403 v. +36/30-647-7324.

Biológia, kémia korrepetálást válla-
lok. Tel.: +36/30-403-6062.

Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, fér-
fi szövet és bársony nadrág varrá-
sát rövid határidőre vállalom. Tel.: 
+36/70-300-9730.

Talajvizes házfalak utólagos szige-
telése falbontás nélkül. Tel.: +36/30-
360-3373.

Középiskolások részére matematika 
pótvizsgára és középfokú érettségi-
re felkészítést vállalok. Tel.: +36/30-
325-7724.

Tető – kerítés – kapu felújítást, javí-
tást vállalok! Tel.: +36/30-653-4019.

Apróhirdetés

Július 16. péntek
 Berek – Kiss A. úti
Július 17. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt.
Július 18. vasárnap
 Betánia – Széchenyi sgt.
Július 19. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Július 20. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Július 21. szerda
 Berek – Kiss A. úti
Július 22. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
Július 23. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

Július 24. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt.
 13 órától Berek – Kiss A. 

úti
Július 25. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti
Július 26. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Július 27. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Július 28. szerda
 Berek – Kiss A. úti
Július 29. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
Július 30. 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.

Intézményünkben a Mada-
rász Imre Egyesített Óvoda és 
Pedagógiai Szakszolgálat óvo-
dáiban 2009. szeptember 22-től 
valósítjuk meg, az EGT Norvég 
Finanszírozási Mechanizmus 
keretében támogatott Környe-
zeti nevelés és fenntarthatóság 
pedagógiája, Kerékpárral a ter-
mészetben című pályázatun-
kat. A pályázatunk célkitűzé-
sei között szerepelt az óvodás 
gyermekek környezettudatos 
magatartásának megalapozá-
sa és a kerékpározás népszerű-
sítése. Céljaink elérése érdeké-
ben színes tevékenységeket és 
programokat szerveztünk óvo-
dásaink és szüleik számára.

Közlekedj okosan! 
A program keretében a 

rendőrség dolgozói az óvodás 
gyermekek életkori sajátossá-
gainak megfelelően bemutat-
ták a közlekedési szokásokat, 
szabályokat, megismertették 
velük az alapvető KRESZ táb-
lákat, a biztonságos és baleset-
mentes közlekedés érdekében.

A pályázati programunk 
egyik kiemelkedő rendezvé-
nye az „Ügyeskedj a kerékpá-
roddal!” elnevezésű játékos ke-
rékpáros vetélkedő volt, me-
lyet két alkalommal rendez-
tünk meg. Első alkalommal a 
tagóvodákba invitáltuk a szü-

lőket, nagyszülőket és a test-
véreket, hogy kipróbálhas-
sák az óvó nénik által felállí-
tott kerékpáros ügyességi pá-
lyákat, majd intézményi szin-
ten is megrendeztük, ahol 120 
nagycsoportos óvodás és 40 
szülő adott számot kerékpáros 
ügyességéről.

A kerékpározás népszerű-
sítését és a lakóhelyünk ter-
mészeti értékeinek felfedezé-
sét szolgálta az „Ismerd meg a 
városod!” elnevezésű progra-
munk is. A tagóvodák többsé-
ge az Erdei Tornapályát válasz-
totta úti célul, ahol a szülők, 
nagyszülők és gyerekek egy 
kellemes délutánt töltöttek el. 

A gyermekek és szülők 
örömmel vettek részt az egész 
év során szervezett programo-
kon, melyek nagymértékben 
hozzájárultak a kerékpározás 
népszerűsítéséhez városunk-
ban.

Andrási Tiborné
pályázati projektmenedzser

Kerékpározzunk együtt 
környezetünk védelméért!
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2010. július 16. péntek
18.00  Műsorajánló
18.05  Pálinka Fesztivál 2010.
18.50  Kunlovarda
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 vendég: Major János
 Karcagi hírek
 Folytatódik az aszfaltozás
 Kilátó a Barátság parkban
 Nyári Körkép a fürdőből
 Aratás
 Háttér
 Téma: Kézművesek jelent-

kezését várják
20.10  Testületi ülés

2010. július 21-22. kedd, 
szerda

18.00  Műsorajánló
18.05  Jöjjetek hozzám – reformá-

tus istentisztelet
19.05  Megyei Tükör
19.20  Birkafőző fesztivál: Gólyalá-

basok felvonulása

20.00  Birkafőző fesztivál: Néptán-
cosok fellépése

21.00  Birkafőző fesztivál: Karcag 
város vegyeskara

21.20  Birkafőző fesztivál: Nyíregy-
házi táncszínház

21.40  Birkafőző fesztivál: Musical 
est

2010. július 22. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Richter Egészségváros
18.30  Egészség Klub
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 vendég: Rigó Zoltán
 Karcagi hírek
 Folytatódik az aszfaltozás
 Renberakják a Szívós teme-

tőt
 Nyári Napközi
 Háttér
 Téma: Szépségverseny után
20.10  Testületi ülés

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Internetes élő adásunk elérhető: www.karcagtv.uw.hu/onlinetv 

www.karcag.hu oldalakról

Labdarúgás

Figyeljünk értékeinkre, 
környezetünkre!

Tolvajok jártak Karcagon egy 
Forint utcai házban július 10-
én 13 óra körül. A zárt kertka-
pu nem jelentett akadályt. A la-
kásból ékszeres dobozt, a ben-
ne lévő fülbevalókkal, karórával 
és egyéb ékszerekkel vittek el.  A 
lakásban fekvő sértett motozás-
ra ébredt, és 2 nőt látott a lakás-
ban, akik annyit mondtak, hogy 
„tollat vennének”, majd sietve 
eltávoztak a helyszínről egy fe-
kete színű személygépkocsival. 

A felhívásaink ellenére a ko-
rábbi napokban több telepü-
lésen is sértettekké váltak idős 
emberek. Önkormányzati, vagy 
áramszolgáltató dolgozóinak ki-
adva jutottak be idős emberek-

hez a trükkös tolvajok, akik, mi-
után elterelték az otthoniak fi-
gyelmét, megszabadították őket 
spórolt pénzüktől, értékeiktől. 
Mielőtt beenged bárki idegent, 
aki „adatot egyeztet, pénzt 
hoz, vagy nyugdíjszelvényt el-
lenőriz”  hívja a 107 vezetékes 
számot, mobilról a 112 –t vagy 
az 500-250-es telefonszámot.

Július 11-én éjjel az egyik 
vendéglátó előtt verekedett, 
majd ellátásra jelentkezett a kór-
házban két helyi férfi. Szóváltást 
követően egyikük az öklét hasz-
nálta, állon vágta társát, aki úgy 
esett el, hogy a jobb kéz közép-
csontja is eltörött. A gyanúsított 
elismerte tettét, gyorsított eljá-
rásban döntenek sorsáról. 

Nemzeti utánpótlás eredményei
A labdarúgó Nemzeti Után-

pótlás egyik megyei központja 
Karcag. Amint azt a III. tavaszi 
torna felelősétől, Varga Jánostól 
megtudtuk, a különböző kor-
osztályúak küzdelmében város-
unk ifjú labdarúgói taroltak. 

U 7-es korosztály (2003-
2004-es korosztály): Karcag I. - 
Kisújszállás 2:0 (góllövők: Baga 
L., Koczka Gy.), Túrkeve – Kar-
cag II. 1:0, Karcag I. - Túrkeve 
2:1 (Baga L. - 2), Kisújszállás 
– Karcag II. 0:3 (Baga S. - 3), 
Túrkeve – Kisújszállás 2:0, Kar-
cag I. - Karcag II. 2:1 (Baga L., 
Simon M., ill. Szabó J.) Edző: 
Varga László. Különdíjak: leg-
jobb csatár: Koczka György 
(Karcag I.), legjobb védő: Er-
dei Tamás (Karcag II.), gólki-
rály: Baga Lajos (Karcag I.), leg-
jobb középpályás: Farkas Sán-
dor (Túrkeve).

Az I-II-III. torna végered-
ménye: I. Karcag I. (Baga L., 
Koczka Gy., Oláh G., Nagy D., 
Simon M., Örlős S.), II. Karcag 
II. (Erdei T., Csontos G., Baga 
S., Balajti T., Szabó J., Balogh I., 
Pekár G.), III. Túrkeve, IV. Kis-
újszállás.

U 9-es korosztály (2001-
2002-es korosztály): Karcag I. - 
Kisújszállás 6:0 (góllövők: Tóth 
R. (3), Molnár J., Kiss S., Balajti 
J.), Kunmadaras – Karcag II. 6:1 
(Kelemen K.), Túrkeve – Kun-
madaras 1:2, Karcag I. - Kar-
cag II. 5:0 (Kiss S. (2), Tórh R., 
Balajti J., Molnár J.), Kunmada-
ras – Karcag I. 1:6 (Tóth R. (2), 
Balajti J. (2), Czinege I., Mol-
nár J.), Kisújszállás – Túrkeve 
0:3, Karcag II. - Kisújszállás 1:0 
(Szabó G.), Karcag I. - Túrkeve 
3:0 (Tóth R. (2), Kiss S.), Kun-
madaras – Kisújszállás 3:4, Kar-
cag II. - Túrkeve 1:0 (Nagy J.) 
Edző: Antal Lőrinc. Különdíjak: 
legjobb kapus: Erdős R. (Kar-
cag), legjobb mezőnyjátékos: 
Papp A. (Kunmadaras), gólki-
rály: Tóth R. (Karcag I.), legjobb 
védő: Ábrahám K. (Túrkeve)

Az I-II-III. torna végeredmé-
nye: I. Karcag I. (Erdős R., Tóth 
R., Czinege I., Balajti J., Csontos 
Gy., Molnár J., Kiss S., Czombos 
B., Madar G., Nagy J., Szabó G., 
Karsai B., Kovács Á., Kelemen 
K.), II. Túrkeve, III. Kunmada-
ras, IV. Karcag II., V. Kisújszál-
lás.

U 11-es korosztály (1999-
2000-es korosztály): Karcag I. - 
Karcag II. 0:0, Túrkeve – Kun-
madaras 3:1, Kisújszállás – 
Karcag I. 0:2 (Györfi Gy., Sza-
bó F.), Karcag II. - Kunmada-
ras 6:0 (Balla G. (2), Bíró D. (2), 
Sipos R., Antal), Kisújszállás – 
Túrkeve 2:0, Karcag I. - Kunma-
daras 10:1 (Györfi Gy. (2), Terjék 

(2), Bencsik Z. (2), Katona T., 
Szabó F., Mészáros I., Örsi I.), 
Kunmadaras – Kisújszállás 1:5, 
Karcag II. - Túrkeve 0:2, Kisúj-
szállás – Karcag II. 1:2 (Hermán 
I., Sipos R.), Karcag I. - Túrkeve 
10:0 (Szabó F. (3), Tóth F. (2), 
Bencsik Z. (2), Terjék P., Örsi 
I., Nábrándi K.)  Edző: Kardos 
László Különdíjak: gólkirály: 
Szabó F. (Karcag I.), lagjobb ka-
pus: Binder C. (Karcag II.), leg-
jobb mezőnyjátékos: Kurucz 
J. (Kisújszállás), legjobb védő: 
Árvai Zsolt (Túrkeve)

Az I-II-III. torna végeredmé-
nye: I. Karcag I. (Fekete L., Tóth 
F., Tóth G., Nábrándi K., Terjék 
P., Örsi I., Katona T., Szabó F., 
Györfi Gy., Bencsik Z., Kiss 
L., Mészáros I.), II. Karcag II. 
(Binder, Hermán I., Szabó, Balla 
G., Sipos R., Bíró D., Antal A., 
Szendrei M., Móga E., Farkas L., 
Ruskó A.), III. Túrkeve, IV. Kis-
újszállás, V. Kunmadaras. 

Bosnyák Imre

Moziműsor

Július 17. szombat
 Tébolyultak

 Amerikai thriller
Július 20. kedd
 Szex és New 

York 2

 Amerikai romantikus 
vígjáték

Július 24. szombat
 Perzsia hercege 

– Az idő homokja

 Amerikai romantikus 
kalandfilm

Július 27. kedd
 Ilyen a formám

 Amerikai romantikus 
vígjáték

Július 31. szombat
 Rémálom az Elm 

utcában

 Amerikai horror 
filmvígjáték

18

16

12

18

Házasságkötés
2010. július 2.
Czina Evelin Mirjam és Ma-

darász Zoltán
Dr. Jakab Zsuzsanna és Bol-

dizsár Ferenc
2010. július 9.
Génya Ildikó és Farkas Sán-

dor
2010. július 10.
Fehér Katalin és Gyulai Ta-

más
2010. július 13.
Lakatos Anett és Kovács 

Zsolt

Születés
Tyukodi Hermina – Seres 

Gyula
Kg., Bíró utca 5.  Gyula
Bocskay Anna – Kovács Sán-

dor
Kg., Dózsa Gy. út 9. 
  Ákos Zsigmond
Farkas Éva – Fehér Norbert
Kg., Bihari utca 26.  Ramóna
Baranyai Anikó – Harsányi 

László
Kg., Bem utca 12.  Gergő
Bakó Éva – Bánhegyi Tamás
Berekfürdő, Határ utca 5. 
  Lilla
Kály Mónika – Kiss Szabolcs
Kg., Gyep utca 25.  Levente
Komlósi Julianna – Szabó Jó-

zsef
Kg., Kisvénkert  Imre
Seres Szabina – Oláh Pál
Kg., Pacsirta utca 41. 
  Pál Patrik

Balog Krisztina – Molnár 
Zsolt

Kg., Kórház utca 10.  Milán
Farkas Margit – Barna Attila
Kg., Albert utca 16. 
  Ákos Károly
Rab Erzsébet – Gyűjtő Sán-

dor
Kg., Villamos utca 76. 
  Bence Dániel
Botos Vanda Tünde – Lázók 

Ernő
Kg., Jónás B. utca 19.  Roland

Halálozás

Béres Istvánné (Czinege Er-
zsébet)

 Karcag (1921.)
Czinege István
 Karcag (1938.)
Cseppentő-Györfi Imre
 Kg., Soós I. utca 15. (1947.)
Hircze Jánosné (Kovács Mar-

git)
 Karcag (1935.)
Karsai László
 Karcag (1949.)
Nagy Gábor
 Karcag (1921.)
Pandur Lajos
 Kg., Kátai G. utca (1940.)
Péntek Lajosné (Federics Er-

zsébet)
 Kg., Szent L. utca 11. 

(1923.)

Anyakönyv

Az elmúlt hétvégén a ligeti 
sportpályán találkoztak a rég-
múlt karcagi focistái. Amíg a 
faház mellett főtt a vacsorának 
való, addig a főleg ‘60-as évek-
ben aktívan futballozó játéko-
sok mérkőztek meg.

I-es csapat: Tüdős István, 
Fodor Sándor, Antal Lőrinc, 
P. Kovács Endre, Agócs Lász-

ló, Bosnyák Imre, Kovács Ottó. 
Edző: Mándoki Péter.

II-es csapat: Lukács I., Lukács 
M., Takács Sándor, Varga Im-
re, Béres István, Kovács Csaba, 
Kovács József. Edző: Szabó Im-
re. Játékvezető: Vadász János.

A szervezők külön megkö-
szönik Baranyi Imre támogatá-
sát.

B. I.  

Nosztalgia mérkőzés


