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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Az örök mozgáshoz szo-
kott ló és lovas főleg a tava-
lyi esős, sáros, a mozgást szű-
kebb térségekre korlátozó 
ősz után – gondolom – ne-
hezen várja a tél végét, a jobb 
idő beköszöntét. A nehéz te-
lelés után a Pusztai Róka No-
mád Hagyományőrző Egye-
sület meg se várta a klasszi-
kus időpontnak számító Szent 
György napot, hanem már áp-
rilis közepén lóra ült és két 
napra Nagykörűbe, Balogh 
Péter tanyájára költözött. Itt 
aztán  - sorolja Bene Sándor, 
az egyesület vezetője – az el-
ső nap íjászverseny volt, a má-
sik nap pedig Szalka Balázs 
tartott továbbképzést szablya- 
és fokosforgatásból, mert hát 

jó pap, és jó hagyományőrző 
holtig tanul.

- Azóta elmúlt a Szent 
György nap, megkezdődött a 

„szezon”. Hogyan indult és mi-
vel telik majd az esztendő?

Szoros lesz a program őszig

A tavalyi év mindent felül-
múló időjárására jellemző, 
hogy még manapság is az ek-
kor leesett tömérdek esőt em-
legetjük, holott a gazdák mos-
tanában már esőt sürgettek, 
mondván, ez már itt aszály. 
Biztató volt a május 8-i csapa-
dék, de ez a hét igazán jól kez-
dődött, kb. 30 milliméternyi 

csapadék áztatta meg a határt. 
Kiss Mihály gazdálkodó sze-
rint sokáig várt vele, aki küld-
te, de így, az utolsó pillanat-
ban is nagyon jókor érkezett.

- Már minden növény 
aszálytüneteket mutatott. 
Tudni kell, hogy a kalászosok 
közül az őszi árpánál rövide-
sen kezdődik a szemképződés, 
a búza pedig most van a ka-
lászhányás kezdetén. Ez az eső 
tehát nagyon időben érkezett.

- Mit mutat a többi kultúra?
- A talajmunka sok he-

lyen nem úgy és akkor ké-
szült el, amikor annak kel-
lett volna, hiszen számos te-
rületről későn tűnt el a bel-
víz. Azt hiszem a karcagi 
határ nagy részét be tudtuk 
vetni, viszont ehhez nagyon 
sok olyan talajművelő esz-

közt elő kellett venni, amit 
átlagos tavasz esetén nem 
lenne szabad használni. En-
nek az volt a hátránya, hogy 
a talaj felső rétege kiszáradt, 
a vetőmag porba került. Va-
gyis esély sem volt arra, hogy 
megfelelő minőségű csapa-
dék nélkül növény fejlődjön 
belőle. Ez a mostani eső te-
hát minden növénynek na-
gyon jól jött.

- Az előrejelzés egyelőre nyá-

rias idővel biztat. Meddig lesz 
elég ez, ami most leesett?

- Az idei tavasz rendkívül 
szeles volt és a talaj sok ned-
vességet vesztett. A vetés után 
a talajok már mindenütt le let-
tek hengerezve és most már 
bizonyára nem is bolygatják 
meg, vagyis nagyon sokáig 
tartani fogják a nedvességet. 
Az olyan növények, mint az 
őszi búza, a káposztarepce, az 
árpa és mások, most már ta-
karják a talajfelszínt. A búzá-
nál tehát a tenyészidőszak vé-
géig megfelelő vízellátottság-
gal számolhatunk. Jó lenne, 
ha két hét múlva ismét jönne 
15-20 milliméter, de persze ez 
nem kívánságműsor.

- Szépen virágzik az akác 
mindenfelé a határban, meg 
biztos másfelé is. Ez az idő 
mennyiben segítette vagy nehe-
zítette a méhek munkáját?

- Mi pénteken éjszaka vit-
tük el a méheket a Nyírségbe. 
Szombaton már volt egy mini-
mális súlygyarapodás a kap-
tárban. Sok az akácvirág. Az 
esős napon természetesen ki 
sem jöttek a méhek, de most 
már dolgoznak. Ha jó párás, 
szélcsendes, 25-28 fokos idő 
lesz, jó eredményre számítha-
tunk.

Elek György

Az utolsó pillanatban jött az eső

Folytatás a 2. oldalon

Bánffyhunyadra készül a Pusztai Róka

Szent György nap és a Hús-
vét az idén összetalálkozott, 
ezért a Nimród Hotel tavaly 
elindított György napi rendez-
vényei egy hónappal odébb, a 
most következő hétvégére tor-
lódtak.

A (második) Szent György-
napi Sokadalom tehát május 
21-22-én kerül megrendezés-
re. A szervezők igyekeztek ez-
úttal is minél színesebbé tenni 
a két napot. A helyszín a Baj-
csy-Zsilinszky utca, ahol kira-
kodóvásár, népi kismestersé-
gek bemutatása, biotermékek 
vására, Ízőrző Főzőverseny és 
ökörsütés várja az érdeklődő-
ket.

Az első nap különleges ese-
ménnyel indul, ugyanis a Vá-
rosháza udvarán dísznövény 
kiállítás és vásár nyílik, ame-
lyen a kiskunsági Hírös ker-
tészek mutatják be növénye-

iket. Szombaton este kezdő-
dik az ökörsütés, amellyel 
egyidőben 22 óráig tartó utca-
bál a Pipás zenekar közremű-
ködésével. Vasárnap 9-kor dr. 
Fazekas Sándor vidékfejlesz-
tési miniszter megnyitója után 

kerekasztal beszélgetés kez-
dődik a helyi gazdálkodásról, 
feldolgozásról, értékesítési le-
hetőségekről, de vasárnap in-
dul a Ferdinándsütő verseny 
is. Nevezni 9-12 óráig lehet a 
Nimród Hotel recepcióján. (A 
versenyen egy teljes sütés, az-
az egy koszorú ferdinánddal 
vehetnek részt a nevezők.) 7 
órakor indul a Szent György-
napi Ízőrző Főzőverseny, 
amelyre bárki nevezhet. Főz-
ni, versenyezni, vagy néze-
lődni és vásárolni mindenkit 
szeretettel hívnak és várnak a 
rendezők.

Elek György

A hétvégén Szent 
György-napi Sokadalom

II. Ferdinándsütő Verseny

Sikeres gyűjtőakció

Az Italoskarton Környezetvédelmi Egyesülés és a Nagy-
kunsági Környezetvédelmi Kft. hirdette meg a karcagi 
óvodákban és iskolákban az italoskarton-doboz gyűjtőak-
ciót, amelynek tájékoztató rendezvényére 2011. május 18-
án délelőtt került sor a Györffy István Általános Iskolá-
ban. A szervező cégek vezetői rövid, bemutatóval illuszt-
rált tájékoztatót adtak a hulladékkezelés és feldolgozás 
fontosságáról és lehetőségeiről. A gyűjtési akcióban részt-
vevő intézmények által összegyűjtött mennyiségek alapján 
kialakult végeredmény kihirdetése május 24-én lesz.
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Közéleti szilánkok

Köz és 
biztonság
Az elmúlt hetet majdnem vé-

gig a „székesfővárosban” töltöt-
tem. Sajnos, nem jószántamból. 
Idős édesanyámtól vízvezeték-
szerelőnek öltözött szélhámo sok 
lopták el nemrég kapott nyug-
díját és bele akartam tekinteni 
a rendőrségi nyomozati jegyző-
könyvbe. Eléggé bürokratikus kö-
rülmények között sikerült, miköz-
ben néhány fiatal nyomozóval is 
elbeszélgethettem. Nem akarom 
most minősíteni a hozzáállásu-
kat, mert az ilyen eseteknél két-
ségtelen nehéz a dolguk, és saj-
nos ezek a cselekmények egyre 
inkább szaporodnak.

Amikor hazaértem, olvastam 
a szomorú hírt, hogy elhunyt ré-
gi jó ismerősöm, Egyed Vendel 
nyugállományú rendőrtiszt, aki 
sokáig a bűnügyi osztály vezető-
je volt. Olvastam a rövid nekroló-
got, amit volt kollégája írt, és ma-
gamban én is gyászoltam. Elég 
érdekes volt a mi kapcsolatunk, 
mert ideológiailag ellentétes ol-
dalon álltunk: de mégis volt va-
lami, ami összekötött bennün-
ket: ő is némi iróniával és jó hu-
morral konstatálta a létező szoci-
alizmust. Amit ő jónak, én viszont 
„szükséges rossznak” tartottam. 
Sokszor beszélgettünk – különö-
sen azután, hogy egyik fiatalabb, 
kőműves öccsével együtt voltam 
Orosházán katona és elég jó ka-
tonacimborák lettünk. (Egyéb-
ként úgy emlékszem, Vendelék 
heten voltak testvérek. Egyszer 
én is jártam a Félix majorban.) 
Azt is tudtam, hogy a bűnüldözés 
mellett az akkori szolnoki állam-
biztonsági szervek bevonták őt 
is a „politikai rendőri” tevékeny-
ségükbe, amit kényszerűségből, 
de felettesei iránti lojalitásból 
kénytelen volt teljesíteni. Nem is 
csinált titkot ebből, néha figyel-
meztetett sajátosan mosolyog-
va, hogy vigyázzak, miket mon-
dok a telefonba… Megértettem 
azt is, hogy ő miért vált „balolda-
livá”. És azt is, hogy nyugdíjas ko-
rában miért szemlélte eléggé re-
zignáltan és szomorúan a „mód-
szerváltást”. (Egy piros ulti elfo-
gását ezerszer többre tartotta, 
mint hogy végignézzen egy par-
lamenti szócsatát…)

Mindezeket azért mondtam 
el, mert azok a fiatal pesti nyo-
mozók, akikkel találkoztam, soha 
nem fogják még csak meg sem 
közelíteni az ő intrazingens men-
talitását a bűnüldözés tekinte-
tében… (Pedig őket nem terhe-
li még pluszban külön „politikai 
rendőri” munka.)

Akkor meg végképp, ha kor-
kedvezménnyel mehetnének el 
nyugdíjba…

- ács -

HÍREK
A Karcagi Városi Gyógyvi-

zű Strandfürdőben 2011. má-
jus 21-én 14:00 - 18:00 óra kö-
zött ingyenes vérnyomás, vér-
cukor és koleszterinszint mé-
rést végeznek a Berek Patika 
dolgozói a fürdőző vendégek 
részére. 

Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk. 

Nagykun Víz- és 
Csatornamű Kft.

szervező

Meghívó

A Nagykunságért Civil Fó-
rum Egyesült (Karcag) tisz-
telettel meghívja a civil szer-
vezetek vezetőit, tagjait, vala-
mint minden kedves érdek-
lődőt Horváth László Civil 
Összefogás Fórum Nyugdíjas 
Kerekasztal vezetője, a Vas-
utas Nyugdíjasklubok Orszá-
gos Szövetségének elnöke által 
tartandó tájékoztatóra.

A rendezvény időpontja: 
2011. május 24. 15 óra.

A rendezvény helyszíne: Vá-
rosi Csokonai Könyvtár.

Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk.

Nagykunságért Civil 
Fórum Egyesület vezetősége

Tisztelt karcagi lakosok, állattartók!

A Városi Önkormányzat Városgondnoksága üzemel-
tetésében lévő Gyepmesteri telep (Karcag, Vágóhíd u.) 
működési rendje 2011. június 1-től az alábbiak szerint 
változik:

Nyitvatartási idő: 
hétfőtől péntekig 8 – 12 óráig  15 – 19 óráig
szombat, vasárnap 7 – 11 óráig.
Gyepmester: Kirják Rudolf. Tel.: 06/30-678-0343. Vá-

rosgondnokság tel.: 06/30-626-9283 vagy 59/311-411.
Az elmúlt években tapasztalt rendellenességek keze-

lése, szabályozása érdekében a következő előírások be-
tartása mellett üzemel a karcagi gyepmesteri telep:

Magánszemélyek esetén:

-  50 kg/év/fő határig térítésmentesen helyezhető el ál-
lati eredetű hulladék.

-  A fent említett súlyhatár fölött térítés ellenében.
-  A beszállított állati tetem tulajdonosának hitelt ér-

demlően igazolnia kell személyazonosságát (szemé-
lyi igazolvány, lakcím kártya, adókártya).

Gazdálkodók, vállalkozások, őstermelők ese-

tén:

-  Csak a Városi Önkormányzat Városgondnokságával 
megkötött érvényes, állati eredetű hulladékok ártal-
matlanítására és szállítására kötött szerződéssel ren-
delkezőktől tudjuk befogadni az elhelyezni kívánt ál-
lati tetemeket.

-  Szerződéskötésekkel kapcsolatos felvilágosítás: Vá-
rosi Önkormányzat Városgondnoksága, Karcag, Villa-
mos u. 109. vagy 06/59-311-411-es telefonszámon.

-  A beszállítást lebonyolító személyeknek minden 
esetben igazolniuk kell személyazonosságukat.

-  Csak térítés ellenében tudjuk ártalmatlaníttatni, szál-
líttatni az elhullott állatokat.

-  A szarvasmarha és bivaly hullát átadó köteles a 
99/2002. (XI.5.) FVM rendelet (ENAR) szerinti belföldi 
marhalevél igazolólapot is egyidejűleg átadni.

Ártalmatlanítási díj:

A szolgáltatás igénybevétele az alábbi térítési díj elle-
nében történik magánszemélyek és gazdálkodók, vállal-
kozások, őstermelők esetén: 2011. június 1-től minden-
nemű állati tetem és hulladék átvétele és elhelyezése: 
bruttó 90 Ft/kg.

Fenti díj az alábbi megosztásban kerül alkalmazás-
ra, amennyiben az elhullott állatok fajtái, valamint az át-
vételi és szállítási körülmények megfelelnek az 56/2008. 
(IV.25.) FVM rendelet támogatási előírásainak.

A támogatási jogosultság fenti rendelet 4 § (2) bekez-
dése szerint: „A gyűjtő-átrakó létesítmény üzemeltetője 
az e rendelet hatálya alá tartozó állati hullák gyűjtő-át-
rakó létesítményből az ártalmatlanító üzembe történő 
elszállítására és ártalmatlanítására a kedvezményezett 
nevében veheti igénybe a támogatott szolgáltatást, ez 
esetben a kedvezményezett részére a szolgáltatást a tá-
mogatás mértékével csökkentve kell elszámolnia.”

A támogatás összege a szolgáltatásról kiállított szám-
la nettó (általános forgalmi adót nem tartalmazó) érté-
kére vonatkozik.
Megnevezés Nettó Áfa Bruttó
Állati hulla ártalmatlanítási díj/kg 56 Ft 14 Ft 70 Ft
Állati hulla ártalmatlanítási díj 
MVH támogatás/kg -26,8 Ft 0 Ft -26,8 Ft
Állati hulla elszállítási díj/kg 16 Ft 4 Ft 20 Ft
Állati hulla elszállítási díj 
MVH támogatás/kg -16 Ft 0 Ft -16 Ft

Mérlegelés:

Az ártalmatlanításra átadandó állati hulladék mérle-
gelését a Szolgáltató a Nagykunsági Környezetvédel-
mi Kft.-vel kötött megállapodás alapján a karcagi szilárd 
hulladéklerakó telepen, Megrendelő képviselőjének je-
lenlétében díjmentesen biztosítja.

Amennyiben az állati hulla tulajdonosa nem a fent le-
írtak szerint jár el, úgy az átadó és az átvevő a gyepmes-
ter által megállapított súlyt tekintik elfogadottnak.

A gyepmester által kiállított átvételi elismer-

vény kötelező tartalmi elemei:

-  az elhullott állat birtokosának neve, lakcíme, adó-
száma

-  az elhullott állat faja, ivara, kora, darabszáma és el-
hullásának ideje

-  az átvétel kelte
-  az átadó aláírása
-  az átvevő aláírása.
(1995. évi XCI törvény az állategészségügyről)
(2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és ható-

sági felügyeletről)
Városgondnokság

Felhívás

Pályázat
A Karcag Városi Önkor-

mányzat Képviselő-testü-
lete pályázat útján bérbe-
adásra meghirdeti az aláb-
bi ingatlanját:

1. Karcag, Kórház u. 10. 
sz. alatti helyiség

Helyiségei: 1 helyiség. A 
helyiség alapterülete: 19 
m2

Közművei: villany, gáz
A bérleti díj kiinduló 

összege: 4.330.-Ft/m2/év + 
ÁFA

A pályázat benyújtásá-
nak határideje: 2011. má-
jus 24. napja 16.00. óráig 
beérkezően.

A részletes pályázati fel-
tételekről érdeklődni lehet 
a Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási és Szociális Iro-
dájában (fsz.: 53. sz. iroda, 
Tel.: 06 59/500-669). 

A pályázati kiírás meg-
tekinthető a Karcag Városi 
Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatala hirdető-
tábláján, valamit a Karcag 
Város honlapján (www.
karcag.hu).

- A majálist a Monor mel-
letti Magfalván töltöttük, ahol 
sajnos igen esős időben tar-
tottunk bemutatót. A követ-
kező hétvégén kezdődött ide-
haza a Kováts Mihály Napok, 
amelyen a lovasaink a jász-
kun huszárbandériumban 
vettek részt, de a talpas íjá-
szok bemutatóját is segítet-
tük. A hónap végén Hortobá-
gyon lesz egy bemutatónk, az-
tán – június elején – Kétpón 
lesz a jászkun szala nevű ren-
dezvény, ami a nomád tör-
zsi gyűlések mintájára a me-
gye hagyományőrzőinek a ta-
lálkozója. És találkozókkal 
folytatjuk. Szeptemberben 
Ópusztaszeren két nagy, sok 
száz résztvevős rendezvény 
is készül. A Nyílzápor 2011-
re legalább kétezer gyalogos 
íjászt várnak. Ezen Cseppen-

tő Attila ópusztaszeri hagyo-
mányőrző csapatával együtt 
tartunk bemutatót. Júliusban 
lesz a Nyeregszemle nevet vi-
selő rendezvény, a Kárpát-me-
dencében élő magyarság lo-
vasainak a találkozója. Ilyen-
kor sok csapat lovon teszi meg 
az utat odáig, feltehetően mi is 
odalovagolunk majd.

- Lesz-e tábor az idén, 
Kecskeripusztán?

- Június végére, július elejé-
re tervezzük. Olyan gyerekek 
jelentkezést várjuk, akik sze-
retnék egy kicsit megismer-
ni a nomád ősök életét, és ez-
zel közelebb kerülni a termé-
szethez. A tábor program-
ját majd időben közzétesszük. 
Ilyen, kicsit ismeretterjesz-
tő, megismertető jellegű lesz 
a szokásos augusztusi Kun 
Hagyományok Napja is. Az 
idei, közel ötszáz kilométeres 
lovastúránk Budakalászról in-

dul majd. Körbejárjuk a Bala-
tont és Dunaföldvárnál vagy 
Kecskemétnél búcsúzunk el 
egymástól.

- A szokásos erdélyi bemu-
tató?

- Bánffyhunyadra me-
gyünk. Ott nyugállomány-
ba vonul a helyi tiszteletes és 
ennek alkalmára ünnepsé-
get szerveznek. Ezen az ünne-
pi rendezvényen fogunk be-
mutatót tartani. Egyébként 
2003-ban itt volt az első erdé-
lyi szereplésünk. Akkor, a lá-
tottak hatására alakult meg 
ott egy kis lovascsapat, amely-
lyel azóta is nagyon jó kapcso-
latban vagyunk. Az ősz úgy 
tűnik már csak egy újabb, ez-
úttal lovas továbbképzést tar-
togat nekünk Boros Sán-
dor lovaskaszkadőr vezetésé-
vel. Egyelőre ennyi, de persze 
majd meglátjuk.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Bánffyhunyadra készül a Pusztai Róka
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Par la men ti Nap ló

Aki kinyitotta a hétfői új-
ságokat, a címlapon az IMF 
(Nemzetközi Valutaalap) 
Amerikában őrizetbe vett ve-
zérigazgatójának fényképét 
láthatta. Szóba került a par-
lamenti ülésen is, milyen za-
varban lennénk most, ha a 
tárgyalópartnert keresnénk. 
Azt, hogy a vezérigazgató na-
pi 3000 dolláros – vagyis na-
pi 570 ezer forintos – szállo-
dai lakosztályában mi történt, 
még hosszan fogják találgatni, 
annyi azonban biztos: ezt a 
számlát azokkal az országok-
kal fizettették, amelyek hitelt 
kaptak. Mint Magyarország 
2008-ban, az MSZP-kormány 
„áldásos” tevékenységének 
köszönhetően. A Fidesz 1998-
ban elköszönt az IMF-től, az 
MSZP 2008-ban visszahozta. 
Milyen érdekes, hogy az őri-
zetbe vett vezérigazgató ép-
pen a francia szocialisták el-
nökjelöltjének készült a kö-
vetkező francia választáson?

Ennél talán csak az meg-
hökkentőbb – ez szintén a 
hétfői parlamenti hozzászó-
lások tárgya volt -, hogy a bí-
róság szabadlábra helyez-
te Hunvald és Gál urakat, az 
erzsébetvárosi ingatlanok el-
adásáról elhíresült politikuso-
kat. Gált másfél hónapja még 

százmilliós óvadék ellenében 
engedték volna ki, Hunvald 
György, volt szocialista pol-
gármesternél még egy hete 
sem látta indokoltnak a Fő-
városi Ítélőtábla a kényszer-
intézkedés megszüntetését. A 
bíróság azzal indokolt: nincs 
elég bizonyíték a bűnszerve-
zetben való részvételre, így 
mivel húszéves börtön helyett 
csak tíz fenyegeti őket, nem 
kell tartani a szökéstől. A té-
mát felvető képviselő szerint 
az emberek értetlenül állnak 
a bíróság döntése előtt. Lehet 
ennél finomabban fogalmaz-
ni?

Ezt követte az elmúlt hetek 
slágertémája. Lázár János a 
korengedményes nyugdíj vitát 
kavart ügyét említette meg. 
Az elmúlt években nyugdíj-
ba vonult, az öregségi nyug-
díjkorhatár alatti rendőrökre, 
pénzügyőrökre, határőrökre, 
büntetés-végrehajtási tisztek-
re vonatkozik az általa kez-
deményezett, a korhatár előt-
ti nyugdíjak felülvizsgálatára 
lehetőséget adó alkotmány-
módosítás. A frakcióveze-
tő napirend előtti felszólalá-
sában azt mondta: Magyaror-
szág nem engedheti meg ma-
gának, hogy évente több mint 
50 milliárd forintot fordítson 

harmincezer életerős, mun-
kaképes ember ellátására. Az 
országnak szüksége van er-
re a harmincezer emberre, 
mert hozzájárulhatnak az or-
szág biztonságához. Hozzá-
tette: a hétvégén megjelent el-
térő értelmezésekkel szemben 
bányászokra, vegyészekre, ze-
nészekre nem vonatkozik in-
dítványuk, amely szerinte egy 
diszkriminatív rendelkezést 
számol fel. Kitért arra is, azt 
fogják kezdeményezni, hogy a 
szolgálati nyugdíjban részesü-
lő 57 éven felüliekre ne terjed-
jen ki a felülvizsgálat. 

Ide kapcsolódik, hogy köz-
ben Pintér Sándor belügymi-
niszter megegyezett a buda-
pesti főpolgármesterrel, a ka-
posvári és a győri polgármes-
terekkel a tűzoltók 2004-2007 
közötti túlmunkája után „jo-
gosan járó, azonban évek óta 
elodázott és megoldatlan dí-
jak” kifizetéséről. A megál-
lapodás értelmében a három 
önkormányzat megelőlegezi 
és elkezdik kifizetni az elma-
radt túlmunkadíjakat a hatás-
körükbe tartozó önkormány-
zati tűzoltóknak. A teljes ösz-
szeget minden érintett tűzoltó 
az év végéig kapja meg.

Varga Mihály

Mozgalmas parlamenti ülésnap

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Május 21-22 Dr. Terjék Imre Kg., Duna utca 7. Tel.: 06/20-939-4650
Május 28-29. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport utca 13. Tel.: 06/30-205-3260

Május hónap első fele is vál-
tozatos feladatok elé állította a 
karcagi Tűzoltóság beavatko-
zó állományát

Május 5-én, 9 óra 20 perc-
kor jelzés érkezett híradó-
ügyeletünkre, mely szerint 
Kunmadarason a Bottyán és 
Lázár utcák sarkán munka-
végzés közben munkagép gáz-
vezetéket vágott el. A kárhely 
parancsnok kiérkezése után 
és a felderítést követően meg-
állapította, hogy a munkagép 
áteresz elhelyezéséhez mun-
kagödröt ásott. A munkafo-
lyamat közben a földben elhe-
lyezett 60 milliméter átmérő-
jű középnyomású földgáz ve-
zetéket a munkagép átvágta. 
A folyamatosan ömlő gáz mi-
att a tűzoltóság embereinek 6 
lakóházból 18 személyt kellett 
a veszélyességi övezet határán 
kívüli tartózkodásra utasíta-
ni. A Tigáz szakembereinek a 
helyszínre érkezése után a tűz-
oltók a szakember arányítása 
alatt a megfelelő eszközökkel a 

gázömlést megszüntették. Sze-
rencsére személyi sérülés nem 
történt, így a lakók a gázömlés 
megszüntetése után hazatér-
hettek lakóingatlanaikba.

Május 6-án, 14 óra 25 perc-
kor vonult a Karcag I. a 4 szá-
mú főút 170. kilométer szelvé-
nyéhez, ahol hozzávetőlegesen 
50 négyzetméteren szemét, 
gaz, műanyag flakonok égtek. 
A kiérkező egység 1 darab „D” 
sugárral gyorsan és szakszerű-
en beavatkozott és a tüzet elol-
totta.

Május 7-én, a délelőtti órák-
ban jelzés érkezett a Karcag 
Városi Önkormányzat Hiva-
tásos Tűzoltósága híradóügye-
letére, mely szerint Karcagon 
a Zöldfa utca egyik lakóházá-
nak kéményébe méhraj költö-
zött, mely a lakókat és a járó-
kelőket veszélyeztette. A be-
avatkozás során a kémény a 
cserépszintig visszabontásra 
került, mivel balesetveszélyes-
nek lett nyilvánítva. A beavat-

kozást mind a tűzoltók mind a 
lakók és járókelők méhcsípé-
sek nélkül átvészelték.

Május 15-én, 00 óra 25 
perckor jelzés érkezett hír-
adóügyeletünkre, mely sze-
rint Karcagon a Sallai utca 
egyik lakóházában égett mű-
anyag szagára lettek figyel-
mesek. A kiérkező egységek a 
felderítést követően megálla-
pították, hogy az épület egyik 
helyiségében lévő hűtőláda 
villásdugója és a hosszabbító 
csatlakozó aljzata volt megol-
vadva, amely a lakók által ér-
zett irritáló szagot okozhatta. 
A kiérkező egység az elektro-
mos berendezést a hálózatról 
leválasztotta, valamint a he-
lyiséget átszellőztette, ezzel a 
tüzet és az életveszélyt elhá-
rította.

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

TŰZOLTÓSÁG 

TŰZKAKAS

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját

2011. június 4-én (szombaton) 19 órára
a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ

II. emeleti hangversenytermébe a
KARCAGI SZIMFONIKUS ZENEKAR

HANGVERSENYÉRE
Vezényel:

BARTAL LÁSZLÓ 
karmester

Belépő: 1.500.- Ft (helyre szóló)
Információ: 59/503-224, 503-403-as telefonon

   Rendezvényünket a Nemzeti Kulturális Alap támogatja

2011. június 3-án (pénteken) 18 órakor 
a karcagi Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ

II. emeleti hangversenytermében 
„HANGVERSENY FIATALOKNAK” 

a
KARCAGI SZIMFONIKUS ZENEKAR

nyilvános főpróbája
Vezényel:

BARTAL LÁSZLÓ 
karmester

Belépő: 500.- Ft (1 felnőtt +1 diák vagy 2 diák)
Információ: 59/503-224, 503-403-as telefonon

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

  Rendezvényünket a Nemzeti Kulturális Alap támogatja

M E G H Í V Ó
Tisztelettel hívunk és várunk minden 

érdeklődőt a karcagi Déryné Művelődési 
és Ifjúsági Központba, vállalkozói fórum 

keretében megrendezett előadásra, 
beszélgetésre.

Házigazda:
Dr. Fazekas Sándor

vidékfejlesztési miniszter

Előadók: 
Dr. Molnár Ágnes

fejlesztéspolitikai koordinációért felelős államtitkár
Búsi Lajos

vidékfejlesztésért felelős helyettes - államtitkár

Időpont:
2011. május 24. (kedd) 18 óra

Helyszín:
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ II. emelet

Karcag, Dózsa György út 5-7.
További információ: 06303354788 
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Kunhalom Polgári Kör

Beszélgetés az alvászavarokról
Május 16-án Dr. Káposzta 

Zoltán PhD, a Fővárosi Ön-
kormányzat Egyesített Szent 
István és Szent László Kórház 
– Rendelőintézet neurológiai 
osztályának osztályvezető fő-
orvosa volt a kör vendége. A 
karcagi Kálvin út 9. sz. Általá-
nos Iskolában tanult, majd el-
költözött családjuk Debrecen-
be, így középiskolába és egye-
temre már ott járt. A nagy szá-
mú közönség előtt, ahol régi 
tanárai is megjelentek, beve-
zető előadása után válaszolt a 
feltett kérdésekre.

Alvászavarnak azt nevez-
zük, ha az álmatlanság leg-
alább egy hónapig tart, króni-
kussá válik. Sokféle oka lehet, 
amelyet a laboreredmények, 
a pszichiátriai és belgyógyá-
szati vizsgálatok feltárhat-
nak, pl. a vérerek megkemé-
nyedése. Elalvási és átalvásai 
rendellenességek keletkeznek, 
amelyeket befolyásolhat töb-
bek közt a külső zaj, a fény, a 
stressz (utóbbi ördögi kör, mi-
vel alvászavart okoz, s az to-
vább növeli a feszültséget). Le-
fekvés előtt két, két és fél órá-
val nem szabad enni, szénsa-
vas italt inni, olvasással ébren 
tartani az agyműködést. Az 
alvás erőltetése, túlzott akará-
sa, az ’óranézegető reflex’ mű-
ködése csak akadályozza az el-
alvást. Szó esett a horkolás-
ról (az izomzat elernyed alvás 
közben, s a nyelv hátratolódik) 
és annak kezeléséről, a külön-
féle reklámozott altatószerek-
ről, készülékekről, amelyek 
nem oldják meg a problémát.

Az alvásigény is nagyon kü-
lönböző, az a mérvadó, hogy 

másnap tudjon az ember fi-
gyelni, teljesíteni. A kisgyer-
mek is akkor aludjon délután, 
ha álmos, nem kell erőltetni. 
Az alvás biológiai szükséglet, 
annak mennyisége és minősé-
ge is számít. A REM idősza-
kában álmodunk, a második 
szakasz általában négy fázis-
ból áll. Arra az álomra em-
lékszünk, amelyikből felébre-
dünk (pl. a félelmetes álom-
ra). Elgondolkoztató tények 
hangzottak el a mobiltelefon, 
a TV, fülhallgatós zenehallga-
tás távlatos következményei-
ről, az egyre több hiperaktív 
gyerekről. Ma már a lakos-
ság egy-harmada alvászavar-
ban szenved. A cukorbetegek-
nél még rosszabb a helyzet. A 
feltett érdekes kérdések kö-
zött szerepelt a kávé, az alko-
hol, az evés hatása az alvásra, 
a magnézium hiánya izomgör-
csöt okozhat. Hasznosak a ka-
pott tanácsok, pl. a vegyes táp-
lálkozás, a tej-vaj fogyasztás, a 
rendszeresség, a szellemi és fi-
zikai aktivitás (ma a tanulók-
nál a korábbinak csak 45 %-a 
felmérések szerint), a megelő-
zés fontossága. Köszönjük Ká-
poszta Zoltán főorvos úrnak 
az egészségre vonatkozó külö-
nösen értékes információkat!
Május 23-án, hétfőn fél hat-
tól a Déryné MIK első eme-
leti termében Kovács Géza 
kunmadarasi származású volt 
karcagi diák, vegyészmér-
nök lesz a vendégünk, aki be-
szél munkájáról, a berekfürdői 
üveggyárról és a kunmadarasi 
repülőtérről. Várjuk újra az ér-
deklődőket!

V. Gy.HELLS ANGELS MC Hungary, a Gyermeképség Alapítvány, Karcag Város 
Önkormányzata és a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ  meghirdeti a 

TOY RUN
 jótékonysági motoros futamot

Időpont: 2011. május 28. szombat
A futam célja: Pénzadományok gyűjtése a karcagi Kátai Gábor Kórház Csecsemő,- Újszülött- és Gyer-
mekosztálya részére. Adományok csekken befizethetők a GYERMEKÉPSÉG Alapítvány 11745073-
20009599 számlaszámára, illetve a rendezvény napján, a helyszínen készpénzben is adhatók. 
Program:

10.00  Gyülekezés: Bp. M3 Shell kút (11 km)
11.00  Indulás csapatban (tervezett tempó kb. 100-120 km/óra)
12.00  Pihenés, tankolás (Rekettyés pihenő, MOL kút 106 km)
12.45  Továbbindulás Karcag felé
14.00  Megérkezés Karcagra a Városháza parkolójába
15.00  Adományok átadása a kórház területén (a felvezetett motorosokkal behajtható)
Utána: gulyásparti, strandolás és sátorozási lehetőség a gyógyfürdőben. Lovaskocsizás, 
 ismerkedés a város nevezetességeivel.

Koncertek:
17.00 órakor  Retrock koncert. (Karcagi zenekar) 
19.00 órakor Félúton koncert. (Karcagi zenekar) 
21.00 órakor ÜZLETEMBERS koncert. 

A  fürdő területére a belépés 1.000,- Ft., melynek megfizetésével az alapítványt támogatja. 
A szervezők Karcag város lakosságát szívesen látják a fenti programon, adományaikat öröm-
mel fogadják. 

A Szervezők 
Info: hamchungary@hotmail.com  Imi:  06-20-3545856 (gurulás) 
Sanyi: 06-20-8006491 (gurulás) Ildikó: 06-59-500-611. (Karcagi események)  
Lehetőség szerint minden résztvevő hozzon magával egy kis meglepetést a gyermekek részére! 

A lombot vetett erdőt öröm-
mel üdvözöltem, mert az őszi, 
apavári látogatásunk tulaj-
donképpen csak a vadász-
ház térségére korlátozódott. 
A mélyfekvésű erdőben most 
már nincs probléma, de ak-
kor az utakon mindenfelé állt 
a víz, az utak állapota miatt 
Donkó Ferenc erdész sem biz-
tatott bennünket hosszabb er-
dei túrával.

- Az utakkal egész télen 
problémánk volt, és a minősé-
gükön azok a próbálkozások 
sem javítottak, amikor a terü-
letről megkíséreltük levezetni a 
vizet. Nagy gond volt a közleke-
dés, ezért a télen nem is folytat-
tunk szállításokat.

- Ameddig eljöttünk, már jó 
az út. Milyen munkák folynak 
most az erdőn?

- Sikeresen pályáztunk az er-
dei közmunkaprogramban, így 
sikerült januárban három fővel 
elindítani a munkát, de jelen-
leg már hat közmunkás dolgo-
zik itt nálunk. Januárban a bel-
vízelvezetéssel kezdtük. Ami-
kor az időjárás lehetővé tette, 
elsősorban az erdőterületek-
ről rengeteg vizet leengedtünk. 
Ehhez viszont sok helyen át 
kellett vágni az utakat, kitisz-
togatni az átereszeket. Ennek 
látszik a hatása, mert az utak 
nagy része már járható. Az er-
dőn belül azonban nagyon sok 
olyan lefolyástalan terület van, 
ahol még mindig áll a víz, és 
ott a faállományban is kelet-
keztek károk. Ezekről a he-

lyekről legfeljebb majd felszá-
rad, elpárolog a víz.

- A május elejei fagy okozott 
valami kárt?

- Vannak cseres állománya-
ink, amik érzékenyek erre a 
fagyra. Egy tízhektárnyi felújí-
tásnak a friss hajtásai teljesen 
elfagytak. A fák ilyenkor nem 
pusztulnak el, de az idei növek-
mény kiesett.

- Hogy telelt a vadállomány?
- Kicsit tartottunk a tél hatá-

saitól, mert elég hideg, sok ha-
vas nappal járó időszak volt. A 
mi területünkön nagyon kevés 
kukoricát tudtak ugyan elvet-
ni, de másrészt meg kevés ta-
karmányt tudtak learatni, sok 
árpa, búzavetés lábon, a földjén 
maradt. Nekünk is voltak vad-
földjeink és a felsorolt lehető-
ségek mellett kb. négyszáz má-
zsa saját és vásárolt szemes-, és 
szálastakarmány kijuttatásával 
igyekeztünk átsegíteni az állo-
mányt a nehéz időkön.

- Milyen sikerrel?
- Az őzállomány aránylag 

jól átvészelte a telet, de tapasz-
taljuk, hogy bizonyos területe-

ken az őzbakok nagyon gyen-
ge trófeákat raktak fel. A nyúl-
nál már tavaly észlelhető volt az 
állomány csökkenése, ezért le-
álltunk a vadászatával. A tilal-
mat erre az évre is kiterjesztet-
tük, reméljük a nyugalom meg-
erősíti az állományt. Sok volt a 
víz, amiből az következne, hogy 
kedvezett a vízivad vadásza-
tának. Az átvonuló kacsák, li-
bák szempontjából így is van, 
de ezek vadászatát nem tudtuk 
kihasználni. Amikor az ősszel 
nagy tömegben voltak jelen, ak-
kor nem volt rá vendégünk, ké-
sőbb meg már a kacsák vonul-
tak el. Egyszer-kétszer vadász-
tuk meg őket, de nem volt szá-
mottevő. Ezen kívül tőkés récét 
és fácánt is neveltünk, amit ki-
helyeztünk a területre, illetve 
reptetett vadként vadásztunk le. 
Tőkés récéből többet neveltünk, 
mint szoktunk, de nem igazán 
tudtuk értékesíteni, mert bőven 
volt réce a piacon. Mindeneset-
re ráfizetés nem volt. Termé-
szetesen az idén is lesz nevelés, 
most készítjük elő a terepet.

Elek György

2011. május 29-én 14:00-19:00 óráig 

Városi Gyermeknapot 
szervez 

a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ.
Programok: 

Tűzoltó bemutató, lufibohóc, a Madarász 
Imre Egyesített Óvoda kézműves foglalkozása, 

arcfestés, kézműves bemutató és játszóház, a 
karcagi Vöröskereszt szervezésében babaruha 
börze, vérnyomásmérés, egészségügyi sátor, a 

Kunkarcagi Állatvédő Egyesület játékos bemutatója, 
kutyasimogatója stb...

Színpadi produkciók, fellépők: 
a Kiskalász Együttes Zsákbamacska és Százlábú című gyer-

meklemezeiből koncert, 
a DMIK néptánccsoportjai, 

a DMIK mazsorett csoportjai, 
Dalma Dance Club karcagi csoportjai, 

kutyaügyességi bemutató stb.

Minden kedves érdeklődőt - kicsiket és nagyokat - 
szeretettel várunk!

Az utak nagy része járható

Tavasz Apavárán
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A következő néhány bekez-
désben nem egy tipikus film-
ajánló olvasható majd. Álta-
lában olyan könyvekről, ze-
nékről, filmekről szoktam ír-
ni, amelyeket jó szívvel tudok 
ajánlani, amelyek értékes tar-
talommal bírnak. Ezúttal kissé 
gondban vagyok, mivel három 
filmről van szó és ezek közül a 
legjobbat is csak „félve” merem 
ajánlani, mert olyan nehezen 
emészthető alkotás. De mind-
járt kiderül minden.

Szóval az első filmről sem-
mi rosszat nem tudok írni. 
Sőt, épp ellenkezőleg. Gela 
Babluani grúz rendező, A 13-
as című filmjét kétszer is lefor-
gatta. 2005-ben francia stáb-
bal dolgozott, és a 13 Tzameti 
címmel elkészült filmet a szak-
ma, és a kritika is elismerő-
en fogadta, több díjjal is meg-
jutalmazták. Öt évvel később 
amerikai stábbal, talán pro-
fibb felszereléssel újra lefor-
gathatta ugyanazt a forgató-
könyvet. A történet szerint 
Sebastian, a fiatal, szinte még 
kölyök villanyszerelő pénzhez 
akar jutni, hogy lerokkant ap-
ja gyógykezelését kifizethesse. 
Olyan munkát vállal el, ami-
ről csak azt tudja, hogy ren-
geteget fizet, de arról fogalma 
sincs, hogy mit kockáztat. Al-
világi szerencsejáték: csopor-
tos orosz rulett. A film nem 
egy sima thriller. Minden per-
cében drámai és feszültséggel 
teli, ráadásul valahol azt su-
galmazza, hogy ilyen bizony 
a mai világban előfordulhat. 
(Ma már hazánkban is dívik 
a rabszolgatartás – amiről Till 
Attila Csicska című filmje is 
szól.) Vajon a leánykereskede-
lem, vagy a kutyaviadalok mel-
lett mi mással foglalkozhat-

nak még bizonyos körök a vi-
lágban? Egyszóval A 13-as egy 
izgalmas, jól eltalált film, ami-
ben még Mickey Rourke is jót 
alakít.

Nos, ez viszont nem mond-
ható el Vincenzo Natali Hib-
rid című szörnyszülöttjéről. 
Te jóságos ég! Adrien Brody 
nemhogy a nevét adta a film-
hez, de még az egyik főszere-
pet is ő alakítja. A sztori tipi-
kus biohorror alapokon nyug-
szik: egy tudósházaspár em-
beri és állati DNS-eket próbál 
keresztezni. És mi történik? 
Hát sikerül nekik. Egy idő 
után már szinte gyerekükként 
kezelik a torzszülött lényt, sőt 
a film „csúcspontján” még egy 
röpke kis románc is kialakul a 
doki aput alakító Brody és a te-
remtmény között. Doki anyu 
inflagranti találja őket a pajta 
padlóján. A film próbál vala-
milyen filozófiai üzenetet hor-
dozni, de nem sikerül. Röhejes, 
gyenge, beteg, és még lehetne 
sorolni.

Éppen ezért vagyok gond-
ban a harmadik film ajánlá-
sával, ugyanis a beteg jelzőt ez 
is megkapta a kritikusok és a 
nézők egy részétől. Igen, Lars 
von Trier (Táncos a sötétben, 
Dogville) nem tartozik a köny-
nyen emészthető rendezők kö-
zé, különösen a legutóbbi, An-
tikrisztus című alkotásával. 
Gondolom a cím hallatán so-
kan olyan filmekre gondol-
tak, mint a Constantin, a Lé-
gió, vagy a Schwartzenegger-
féle Ítéletnap, ahol angyalok és 
démonok csapnak össze vért-
ben, karddal és a végén a főhős 
(lehetőleg amerikai) megmen-
ti a világot a gonosztól. Na, aki 
ezt várta, az durván csalódott. 
Nem egy kritika úgy aposzt-

rofálja, hogy horror dráma. Ez 
nem igaz. (A Ryan közlegény 
megmentése első tíz percében 
több horrort látunk, mint eb-
ben az egész filmben együttvé-
ve.)

A történet egy házaspárról 
szól, akik saját felelőtlenség-
ük miatt(?) vesztik el a gyer-
meküket. Az asszony nem tud-
ja feldolgozni a történteket, a 
pszichológus férj pedig meg-
próbálja terápiával meggyó-
gyítani a feleségét. Ez viszont 
nem sikerül. Nincs racioná-
lis érv és megoldás, bármeny-
nyire is bízik ebben a férfi. Igen 
ám, de a terápia során sokkal 
szörnyűbb dolgokra jönnek rá 
mindketten.

Nagyon nehéz lenne egy 
cikkben még nagyjából is kör-
vonalazni a film lényegét, mi-
vel Trier sokkal inkább a tu-
datalattira és a lélekre hat. A 
pár történetén keresztül sok 
vitás dologról is fellebbenti a 
fátylat, például a nő túldimen-
zionált szerepéről, a férfi ki-
szolgáltatottságáról, a bizalom-
ról, a fájdalomról, a kétségbe-
esésről és még lehetne sorolni. 
De legelső sorban is – épp ezért 
ez a címe – az Antikrisztusról 
és az általa okozott káoszról 
szól. Brutálisan kemény film, 
amit csak erős idegzetűek néz-
zenek meg.  Aki csak egy szto-
rit vár, amiben megvan a ka-
tarzis és utána el elehet men-
ni vacsorázni, vagy fagyizni, 
az ne is próbálkozzon vele. A 
megértéséhez viszont kell némi 
Bibliaismeret, és kicsit otthon 
kell lenni a szimbólumok vilá-
gában is. Még egyszer leírom, 
hogy kemény film, és nem egy 
szappanopera, de aki megérti, 
annak egy zseniális alkotás.

Cselényi Csaba 

Moharos Józsefné, született 
Vadász Eszter, karcagi refor-
mátus öregdiák földrajzi díjat 
alapított szeretett gyermeke, 
fia, Dr. Hajdú-Moharos József 
emlékére. Esztike néni 1948-
ban érettségizett Karcagon és 
mind a mai napig nagy szere-
tettel látogatja a Karcagi Öreg-
diákok Baráti Körének éves 
rendezvényeit. A díjat a 2011. 
tanévtől évente egy alkalom-
mal ítélik oda a Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázium, 
Egészségügyi Szakközépisko-
la és Kollégium legtehetsége-
sebb, földrajz tantárgyból leg-
kiemelkedőbb eredmények-
kel rendelkező tanulójának. 
Az édesanya által alapított díj-
pénzjutalom és Györfi Sándor 
Munkácsy-és Mednyánszky-
díjas szobrászművész által ké-
szített emlékplakett. Az elis-
merés első átadására a tanév-
záró ünnepségen kerül majd 
sor, a díj tulajdonosa pedig is-
kolánk legjobb földrajzosa. 
Nehéz lesz kiválasztani, hogy 
melyik diák érdemelje ki az 
Esztike néni által alapított dí-
jat, hiszen a gimnázium na-
gyon sok tehetséges, kiváló 
kis „földrajztudóssal” rendel-
kezik, akik sikert sikerre hal-
mozva, rangos megyei és or-
szágos helyezéseket tudhat-
nak magukénak: Bacsó Nán-
dor Megyei Földrajzverseny, 
Országos Középiskolai Tanul-
mányi Verseny, Less Nándor 
Országos Földrajzi Verseny, 
Benkő Gyula Komplex Ter-
mészetismereti Verseny, Föld-
gömb Országos Földrajzi Ver-
seny, Református Középisko-
lák Országos Természettudo-
mányos Konferenciája. Bárki 
kapja meg a díjat, biztosan jó 
és méltó helyre kerül.

Cikkünkben, dr. Rétvá-
ri László munkája alapján, dr. 
Hajdú-Moharos Józsefre em-
lékezünk, és hajtunk fejet az 
egykori földrajztudós nagysá-
ga előtt.

Dr. Hajdú-Moharos József 
geológus, geográfus, a föld-
rajztudomány kandidátusa, 
15 könyv, tankönyv, egyetemi 
jegyzet (társ-) szerzője, szer-
kesztője, kétszer annyi tanul-
mány, lexikon, szócikk, en-
ciklopédia-fejezet, recenzió 
szerzője, számos térkép szer-
kesztője, ill. több idegen nyel-
vű könyv magyarra fordító-
ja. 2001. április 27-én - 43 éves 
korában - hunyt el. Hajdú-
Moharos József azok közé tar-
tozott, akik számára attól ke-
rek és szép e világ, hogy azt 
geonómiai összefüggéseiben 
lehet szemlélni, s akinek volt 

megfelelő enciklopédikus is-
merete, rendszerező és szer-
kesztői képessége, nem kevés-
bé íráskészsége ahhoz, hogy 
tudásából mit és mennyit mu-
tasson meg, illetve kiknek ho-
gyan adja azt tovább. Hajdú-
Moharos József világában az 
utolsó pillanatig értelme volt 
azoknak az ügyeknek, ame-
lyek esetleg mások univerzu-
mából hiányoztak vagy ki-
koptak. Ilyen volt töretlen és 
elvhű magyarsága, nemzet-
tudata, amelyet harmincas 
éveinek végén református hit-
re térésével még meg is erősí-
tett (Bánffyhunyadon keresz-
telkedett meg - nem véletle-
nül). Élethivatásául választott 
geológus - geográfus szakmá-
ja számos ágazatában kiváló 
volt. Legfontosabbnak azon-
ban a szakmai körökben peri-

férikusnak tartott, emiatt kü-
lönösebb támogatásra nem ér-
demes nevezéktani kérdése-
ket, a földrajzi helynévanyag 
felkarolását tekintette. Eb-
ben az egymással összefüg-
gő témakörben született két 
legfontosabb opusza: Romá-
nia tájföldrajzi beosztása kan-
didátusi értekezése (1993) és 
a Magyar településtár (2001). 
Szeretett barátunk ízig-vé-
rig tanár volt. Oktatott az EL-
TE-n, vezetőképző intézetek-
ben, a Balaton Akadémián 
(ahol kényszerű nyugdíjazásá-
ig tanszékvezető volt), a Bolyai 
Nyári Egyetemen, Csíkszere-
dán, valamint a Soproni Egye-
tem közgazdasági képzés föld-
rajzkollégiumán is. 

A Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium, Egészség-
ügyi Szak középiskola és Kol-
légium fenntartója, vezető-
sége, tantestülete és tanulói 
nevében nagy hálával és sze-
retettel köszönjük meg Moha-
ros Józsefné, Esztike néninek 
a gimnázium legjobb földraj-
zosának felajánlott díjat, kí-
vánjuk, hogy hosszú ideig lá-
togassa régi iskoláját, érdeklő-
dő figyelemmel kísérje mun-
kánkat.

Major János
 földrajz-orosz szaktanár

Dr. Hajdú-Moharos József 
Földrajzi Tanulmányi Díj
A Karcagi Nagykun Református 

Gimnázium legjobb földrajzos diákjának

A kölyök, a torzszülött, és a sátán

A Karcagi Nagykun Városvédő Egyesület pályázatot 
hirdet magán lakóépületek hagyományőrző utcafron-
ti kapu építésének támogatására.
I.  A pályázat célja: hagyományőrzés, a hajdani kun kapuk min-

tájára elkészítendő kapuk költségeihez támogatás nyújtása.
II.  A pályázók köre: Pályázhatnak a Karcag város közigazgatá-

si területén lévő magánépületek tulajdonosai abban az eset-
ben, ha vállalják a pályázati kiírásban foglalt feltételek teljesí-
tését.

III.  Pályázati feltételek:
1.  A kapu (kis és nagy) hagyományos fa szerkezetből épülhet 

meg, fémből csak a sarokvas, a kapupánt és a hagyományos 
zárszerkezet készülhet. Nem kötelező pályázati elem a kerítés 
építése, de a bírálatnál előnyt jelent, aki a kerítést is hasonló 
stílusban és szerkezetben készíti el. 

2.  Beton és egyéb vasszerkezet nem látható módon készülhet.
3.  Az oszlopok akácfából készüljenek, méretük legalább 15x20 

cm keresztmetszetű legyen.
4.  A szerkezet összeállítása facsapolással, szegezéssel, csavaro-

zással történhet.
5.  Az oszlopok és a kapuk főbb szerkezeti részeinek díszítése 

(faragása) az eredeti kun kapuk hagyományos mintáját tar-
talmazza. Mintaként szolgálhatnak: a Karcag, Erkel F. u 1.; Kar-
cag, Jókai u. 16.; a Karcag, Dózsa Gy u. 62. sz. alatti kapuk. (A 

kapukról készült fotók a Polgármesteri Hivatal Építési és Mű-
szaki Irodájában megtekinthetők.)

6.  Az elkészült kapuk színezése egyöntetű legyen, hagyomá-
nyos fáradt olajszínű vagy natúrfa színű.

IV. A pályázatokat a Nagykun Városvédő Egyesület szakértői cso-
portja bírálja el.

V.  A pályázható elnyerhető maximális összeg: 100 ezer forint.
VI. Az elnyert összeget, a kapuk kivitelezését követően, a szak-

értői bizottság véleménye alapján folyósítja az egyesület a 
nyertes pályázóknak. A kapuk kivitelezésének határideje: 
2011. augusztus 20.

VII. A Pályázat beadása: A pályázatot 2011. június 30-ig kell be-
adni a Karcagi Nagykun Városvédő Egyesület címére: 5300 
Karcag Kossuth tér 1.
A pályázók a döntésről a beadási határidő után számított 1 

hónapon belül írásban értesítést kapnak.
A pályázók szakmai tanácsot a Györffy István Nagykun Múze-

umtól kérhetnek.
Tisztelt leendő pályázók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy jogszabályváltozás miatt 2008 

januárjától nem engedélyköteles a kapu, illetve a kerítés építés, 
így a tervet nem kell engedélyeztetni.

Várjuk a pályázatokat!
Karcagi Nagykun Városvédő Egyesület

„PROGRAM A HAGYOMÁNYOS KARCAGI KAPUK FENNMARADÁSÁÉRT”
Pályázati felhívás
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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
Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!
Üdvözlettel:

FIDESZ – MPSZ KARCAGI CSOPORTJA 

NB III. Észak-alföldi „A” csoport
Kováts DSE Karcag – H-Generál Jászberény SE 8:10
Karcagi győzelmek: Skumáth István – Kovács Sándor páros 

egy győzelem, egyéniben: Skumáth István 4 győzelem, Kovács 
Sándor két győzelem, Szepesi Bence 1 győzelem.

Csornai Csaba: Az egyenlő erők küzdelmében a szerencsé-
sebb csapat nyert. Az ürömben öröm, hogy Szepesi Bence fe-
gyelmezett játékával simán győzte le ellenfelét.

Megyei I. osztályú bajnokság

Jászkun Volán SC II. - Kováts DSE Karcag II. 11:7
Karcagi győzelmek: Kovács Miklós két győzelem, Vadai 

László két győzelem, Kajtácsi Zoltán két győzelem, Kajtácsi – 
Vadai párosban egy győzelem.

Csornai Csaba: A képzettebb és fiatalabb szolnoki csapat 
megérdemelt győzelmet aratott.

Újszász VVSE II. - Kováts DSE Karcag II. 11:7
Csornai Csaba: A volt NB-s női versenyzőkkel felálló 

újszászi csapat biztosan nyert.
B. I.

Mezőtúron vendégszerepelt 
a Karcagi SE gyermek leány 
kosárlabda csapata. Két mér-
kőzést játszottak a korban idő-
sebb Mezőtúriak ellen. Az el-
ső mérkőzés első negyedében 
még az ellenfél vezetett, de utá-
na sikerült állva hagyni őket és 
fölényes győzelmet arattunk. 
A második mérkőzés már szo-
rosabb küzdelmet hozott, de 
mind a négy negyedben sike-
rült fölébük kerekedni. 

Mezőtúr – Karcagi SE 
28:63 (13-10, 1-26, 9-10, 5-17)

Nagy K. (23), Béres I. (6), 
Pintér Á. (10), Papp E. (8), Fo-
dor E. (6), Fehér A. (2), Csíkos 
L. (4), Laczi B. (4), Bakó N., 
Győri B., Cs. Szabó H., Valner 
Zs. Papp Cs., Janó A.

Mezőtúr – Karcagi SE 35:50 
(6-11, 10-16, 14-17, 5-6)

Nagy K. (16), Béres I. (2), 
Pintér Á. (4), Papp E. (24), Fo-
dor E. (2), Fehér A., Csíkos L., 
Laczi B., Bakó N., Győri B., 
Cs. Szabó H. (2), Valner Zs. 
Papp Cs., Janó A. Edző: Őrlős 
Zoltán

Szolnokon került megren-
dezésre a B33 középiskolás 
bajnokság. Röviden a szabá-
lyokról. A mérkőzés 3-3 elle-
ni félpályás játék, egy cserével. 
Időtartama 2x5 perc tiszta já-
tékidő, de 33 pontnál véget ér 
a küzdelem. Rendkívül gyors 
játék, mivel a labdabirtok-
lást követően 10 másodpercen 
belül kosárra kell dobni úgy, 
hogy ki kell juttatni a labdát a 
hárompontos vonalon kívül-
re és még egy átadást is vég-
re kell hajtani. Az összecsa-
pást játékvezető vezeti. A ko-
sárlabda sportág népszerűsíté-
se végett az idén beindult B33 
TOUR-t középiskolásoknak 
is megrendezték, valamennyi 
megyében zajlottak az össze-
csapások. A megyei győztesek 
bejutottak a Sopronban meg-
rendezett fináléba. A refis fi-
úknak ugyan sikerült a döntőt 
játszaniuk, de ott sajnos nagy 
küzdelemben alulmaradtak. 

Karcagi Református Gimn. 
– Mezőtúr Teleki 34:18 (17-
13, 17-5)

Németh Gergely (17), Ko-
vács Máté (13), Rózsa Imre (4), 
Tóth Gergő.

Karcagi Református Gimn. 
– Törökszentmiklós Bercsé-
nyi 34:9 (20-7, 14-2)

Németh Gergely (12), Ko-
vács Máté (12), Rózsa Imre (4), 
Tóth Gergő (5/3).

Karcagi Református Gimn. 
– Szolnok Verseghy  25:33 
(19-8, 14-17)

Németh Gergely (8), Kovács 
Máté (11/3), Rózsa Imre (4), 
Tóth Gergő (2).

Kosárlabda
Kevésen múlott a refis fiúk országos 

döntőbe jutása

Megyei Gyermek Bajnokság

U 17-es korosztály

Amint azt Varga Lász-
ló edzőtől megtudtuk, az U 
17-es korosztály két csapattal 
(Karcag I. és Karcag II.) vett 
részt az őszi és tavaszi torná-
kon. Az első csapatban a már 
régebben itt játszó gyerekek 
vettek részt. A másikba a kez-
dő gyerekek kerültek. Az el-
ső csapat a „csalódást kel-
tő” 2. helyen végzett. A máso-
dik csapat 4. helyezett lett, de 
ők remek tavaszt produkáltak, 
amely igencsak biztató a jövő-
re nézve. Ebből a csapatból két 
játékost lehet kiemelni: Varga 
Zsoltot és Bakó Adriánt, akik  
nagyon jól játszottak. Összes-
ségében nagyon jól szolgálta a 
csapatok munkáját ez a prog-
ram. 

A két csapat összeállítá-
sa a következő volt: Karcag I.: 
Balajti Tamás, Erdei Tamás, 
Pekár Gábor, Csontos Ger-
gő, Kardos Ketrin, Bernáth 
Ákos. Karcag II.: Varga Zsolt, 
Németh Ruben, Ökrös Má-
té, Bene János, Rózsa Mar-
cell, Bakó Adrián. Edző: Var-
ga László.

NUPI-Kupa 2010-
2011.

Május 6-án lezárult a NUPI 
labdarúgó torna tavaszi fordu-
lója, amelyen az U 11-es kor-
osztályt két karcagi csapat kép-
viselte. Móga Lóránttól meg-
tudtuk, izgalmas mérkőzések-
nek lehettek tanúi. A Karcag 
I. csapata végig magabizto-
san vezetve nyerte meg a so-
rozatot. A Karcag II. a 4. hely-
ről indulva nagyon jó játékkal, 
az utolsó fordulót megnyer-
ve feljött a második, egyben 
az ezüstérmes helyre. Remél-
jük, hogy szeptembertől ismét 
Karcag adhat otthont ennek a 
rendezvénynek. A csapat tag-
jai: Binder Ciprián, Karsai Bá-
lint, Antal Attila, Balajti Já-
nos, Czinege Tamás, Czombos 

Bence, Csontos György, Erdős 
Róbert, Farkas László, Juhász 
Erik, Katona Tibor, Kiss Lász-
ló, Kiss Sándor, Molnár János, 
Papp Tibor, Sipos Robin, Szabó 
Ferenc, Tóth Gergely, Tóth Ro-
land, Móga Edvin, Perge Márk. 
Edző: Móga Lóránt.

A VI. forduló lebonyolítá-
sát követően minden forduló 
után minden csapatból meg-
választották a legjobb játékost. 
Karcag I. csapatból: Kato-
na Tibor, Balajti János, Móga 
Edvin, Karsai Bálint, Papp 
Tibor, Csontos György. Kar-
cag II. csapatból: Tóth Ger-
gely, Molnár János, Szabó Fe-
renc, Szabó István, Sipos Ro-
bin, Farkas László.

Körzeti utánpótlás 
torna

Az elmúlt héten pénteken 
került megrendezésre a NUPI 
zárófordulója. A karcagi fiata-
lok kiválóan szerepeltek, mi-
vel két korosztályban is kar-
cagi győzelem született. Az U 
9-es korosztály végeredménye: 
1. Karcag I., 2. Kisújszállás, 3. 
Karcagi II., 4. Tiszafüred, 5. 
Túrkeve, 6. Nagyiván.

Antal Lőrinc: Csak gratu-
lálni tudok a két csapat játé-
kosainak. Kiváló teljesítményt 
nyújtva végeztek dobogós he-
lyen.

A csapat tagjai: Balázs B., 
Baga L., Baga S., Kovács G., 

Nagy Daniella, Nagy Á., Mé-
száros M., Mészáros Sz., 
Bernáth S., Bérczi M., Batkó 
A., Barkó G., Varga R., Szabó 
J., Kocka Gy., Nagy D., Nagy 
S. I., Nagy S. II., Stefán A., 
Rácz H., Ferenczi M., Oláh G., 
Laboncz P., Csombordi J., Bu-
dai B., Simon M., Bakk S.

A Bozsik-program 
végeredménye

Véget értek a Bozsik-
program keretén belül meg-
rendezésre került – az U 17-es, 
U 9-es és U 11-es korosztályú-
ak számára – kiírt bajnokság. 
A 6. forduló utáni eredmények 
alapján két karcagi csapat is a 
táblázat élén végzett.

U 17-es korosztály: 1. 
Túrkevei VSE (73 p.), 2. Kar-
cagi SE „A” (68 p.), 3. Kisúj-
szállás SE (42 p.), 4. Karca-
gi SE „B” (37 p.), 5. Tiszafüre-
di VSE (19 p.), 6. Nagyiváni SE 
(5 p.).

U 9-es korosztály: 1. Karca-
gi SE „A” (66 p.), 2. Kisújszál-
lási SE (58 p.), 3. Karcagi SE 
„B” (42 p.), 4. Tiszafüredi VSE 
(37 p.), 5. Túrkevei VSE (26 
p.), 6. Nagyiváni SE (7 p.)

U 11-es korosztály: 1. Kar-
cagi SE „A” (72 p.), 2. Karcagi 
SE „B” (55 p.), 3. Kisújszállási 
SE (52 p.), 4. Túrkevei VSE (49 
p.), 5. Tiszafüredi VSE (28 p.), 
6. Nagyiváni SE (13 p.)

Utánpótlás labdarúgó mérkőzések

Szent Pál labdarúgó kupa
Május 5-én a Szent Pál Katolikus Általános Iskola bitu-

menes pályáján rendezték meg az általános iskolások részé-
re meghirdetett labdarúgó kupát. A helyi iskolák mellett 
Berekfürdőről, Bucsáról is érkeztek csapatok. 

Végeredmény: I. Bucsa, II. Arany J. Ált. Isk., III. Berek-
fürdő, IV. Szent Pál Kat. Ált. Isk., V. Kiskulcsos, VI. Refor-
mátus Ált. Isk.

A torna legjobb hazai játékosa: Rózsa Henrik (Szent 
P. Kat. Ált. Isk.), A torna legjobb kapusa: Hegyesi Máté 
(Bucsa), A torna legjobb góllövője: Szebeni Róbert (Bucsa.)
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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 
frissen felújított kis közös költ-
ségű 4 emeletes tégla építé-
sű társasházban földszinti, gáz-
fűtésű, 1,5 szobás, tehermen-
tes lakás egyetemistáknak eladó. 
Befektetésnek kiváló ajánlat. Tel.: 
+36/70-300-9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 
(délelőtti órákban).
Karcagon központhoz közel 100 
m²-es 2,5 szobás, összközműves 
kertes családi házrész (utcafronti) 
hozzátartozó garázzsal sürgősen 
eladó. I.ár: megegyezés szerint. 
Tel.: +36/30-461-6358.
Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást kar-
cagi kisebbre cserélnék. Tel.: 
59/312-005 v. +36/30-583-4708.
Kórház úti lakótelepen 2 szobás, 
felújított lakás eladó. Tel.: 30-461-
6358.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mel-
léképületekkel,  ker t tel .  Tel . : 
+36/30-283-9322.
Eladó Karcagon 2 szobás, előszo-
bás, üvegverandás, teljes köz-
művesített kertes családi ház. 
Melléképületek, garázs van. 3 
-féle fűtési lehetőség: vegyes tü-
zelésű + gázkazán + 3 db 9x4 
soros cserépkályha. Földszinti 
tömblakás csere is érdekel. Tel.: 
+36/30-483-6705.
Eladó Karcagon családi ház. 2 la-
kás komfortos, gázfűtéses + cse-
répkályha, nagy garázs, 604 m²-
es telek belterület. Tel.: 59/312-
675 v. +36/30-263-1504.
Karcag, Liget utca 9/a. sz. alatti 
családi ház gáz-központi fűtéses 
+ cserépkályha mindkét szobába 
beépítve, eladó. Tel.: +36/30-973-
3637 v. +36/30-656-2295.
Tanya eladó. Bármilyen tevékeny-
ségre alkalmas, kövesút, víz, vil-
lany van. Tel.: +36/30-229-8516.
Karcagon, a Csokonai utcában 
550 m²-es telken 2 szobás, fürdő-
szobás családi ház sürgősen el-
adó. I.ár: 5,5 M Ft. Tel.: +36/30-
897-8703 vagy +36/30-610-3779.
Az I. sz. Tégláskertben 20 sor ka-
száló és 14 sor hereföld éves 
használatra haszonbérbe kiadó. 
Érd.: Kabai Gábor Kg., Ketel utca 
40. sz. alatt.
Á r v e r é s i  h i r d e t m é n y ! 
Tehermentesen eladó Karcag, 
Kisújszállási út 82. sz. alatti társas-
házi lakás. Ár: 5.400.000 Ft. Tel.: 
Varga Géza +36/30-813-3062.
Karcagon cserépkályhás, gázkon-
vektoros, 1,5 szobás tégla ház 
sürgősen eladó. Tel.: 59/400-802 
(8 óráig, délben és 18 órától).

Eladó Karcagon városközpont-
ban két családnak alkalmas 
kertes családi ház, előkertes, 
összközműves, szép gondozott 
kert, gyümölcsfák, füvesített. Tel.: 
+36/30-939-4433.
Városközpontban 2 szobás, 
komfortos házrész eladó. I.ár: 
5.700.000 Ft.
Főtérhez közel 3 szobás össz-
komfortos kertes családi ház el-
adó vagy 2 szobásra cserélhető. 
Tel.: 59/312-258 vagy +36/30-484-
2165.
109 m²-es tetőteres, kertes csalá-
di ház eladó vagy 1,5 szobás pa-
nelre cserélném Karcagon vagy 
Debrecenben, értékegyeztetés-
sel. Tel.: +36/30-857-3805.

Albérlet
Két szobás, földszintes, felújított 
üres lakás eladó vagy kiadó. Kg., 
Széchenyi sgt. 26. Tel.: +36/30-
301-5886.
Városközpontban II. emeleti, 2 
szobás lakás kiadó. Kaució szük-
séges. Tel.: +36/30-440-2369.
Karcagon kertes házban - szoba-
konyha-fürdőszoba - külön mé-
rő órákkal kiadó. Tel.: +36/70-389-
2119.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Legyőzhetetlen nemzettudat lét-
rehozása. Tel.: 59/313-284 www.
tmhirek.hu
Szekrénysor, vitrines szekrények, 
könyvszekrény és könyvespolcok 
eladók. Tel.: 59/311-477.
Energy Piaggio robogó eladó. 
Tel.: +36/30-467-9706.
Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, 
a 4 csillagos Hotel Kalmában 27. 
extra piros hétre szóló 4 szemé-
lyes apartman üdülőjoga eladó. 
95 évre szóló, örökölhető, cserél-
hető. Tel.: 59/312-005 v. +36/30-
583-4708.
Méz házhoz szállítás Karcag terü-
letén! Termelői méz kapható Kg., 
Füredi utca 3. Vegyes (kristályos): 
1.200 Ft/kg, akác (folyékony): 
1.600 Ft/kg. Sebők Erika, Szőllősi 
Csaba Tel.: +36/30-963-5073.
Tanyasi tojás házhoz szállítással 
megrendelhető. Tel.: +36/20-263-
7444.
A böjti szelek szeméthordalék-
kal tarkítják járdáinkat, tereinket. 
Seprűimmel vegyen részt a tisz-
ta városunkért mozgalomban. 
Kapható a piacokon vagy Takács 
P. u. 9/a. sz. alatt Jani bácsinál.
Szobabútor, háromajtós szekrény, 
varrógép, fotelok, fagyasztólá-
da eladó. Tel.: +36/30-973-3637 v. 
+36/30-656-2295.
Mátrafüred-Pipishegyen csalá-
di nyaraló kiadó. Tel.: 59/311-817 
vagy +36/30-455-6995.

Eladó élelmiszerbolt berendezé-
sei: 3 db 140 l-es vitrines hűtő-
szekrény, 1 db 320 l-es fagyasz-
tó láda, 2 db Belker mérleg, 1db 
Samsung ER 350 F-es pénztár-
gép (keveset üzemeltetett), 1 db 
Nimbusz mobil klíma, 2 db Siesta 
gázkályha palackkal, 2 db 10 l-es 
Hajdu vízmelegítő, 7 db-os fa 
polcrendszer, 4 db-os pultrend-
szer, 2 db 12 tagos olajradiátor. 
Megtekinthető: Kg., József A. utca 
18. Tel.: +36/20-566-8175.
Négy részes fehér szekrénysor 
(55.000 Ft), ágyneműtartós re-
kamié (32.000 Ft), egyszemélyes 
ágyneműtartós heverő (4.000 
Ft), kézzel hajtott csöves kukori-
ca morzsoló (2.500 Ft), előszoba-
fal (4.000 Ft) eladó. Tel.: +36/20-
505-3467.
Minőségi termelői borok az or-
s z á g  l e g j o b b  b o r á s z a i t ó l . 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák krt. 
77. Tel.: +39/30-928-3073.
Horgászok figyelem! Alumínium 
(3 mm, 330x90 cm) kétszemé-
lyes horgászcsónak eladó. Tel.: 
+36/30-210-1495.
Ke c ske tej  rende lh e tő.  Te l . : 
+36/30-336-6142.
Dachia csomagtartó, 6 szemé-
lyes ebédlő asztal, 2 db új sző-
nyeg (180x250-es), függönytar-
tó (220 és 290-es), ágyneműtartó, 
kézi húzóskocsi (jó állapotban), 
vas cefrés hordó eladó. Érd.: Kg., 
Szent I. sgt. 36. (10-16 óráig).
Vásárolnék kétkerekű bicik-
lit (6-os, 8-as) hátsó pótkerék-
kel. Eladok három kerekűt irányí-
tó rúddal. Érd.: Kg., Kisújszállási út 
107. Tel.: 59/313-380.
Kis bálás hereszéna, Romet se-
gédmotor-kerékpár eladó. Tel.: 
+36/30-975-7003.
Dupla szárnyú bejárati ajtó, sza-
lagcserép, nagyméretű tégla, kü-
lönböző méretű kosaras és bekö-
tött üvegek, műanyag ballonok, 
olajsütő, konyha asztal eladó. Tel.: 
59/314-483.
FÉG C24-es gázkazán nagyon jó 
állapotban (építkezésből kima-
radt) eladó. I.ár: 48.000 Ft. Tel.: 
+36/30-625-1566.
Zanussi Lehel 300 literes fagyasz-
tóláda helyhiány miatt sürgősen 
eladó. Tel.: +36/30-625-1566.
Ipari, kárpitos varrógép kifo-
gás talan ál lap otban e ladó. 
(Haszonállat, takarmány csere le-
hetséges.) Tel.: +36/30-384-0858.
Villanymotor meghajtású asztali 
körfűrész egybeépített kompresz-
szorral eladó. A motor 220/380-
ról üzemeltethető. Tel.: +36/30-
625-1566.
Nyugdíjas vízszerelőt keresek egy 
heti alkalmi munkára Budapestre. 
Tel.: +36/20-411-9686.
15-ös alufelni Renaultra; 14-es 
Fordra és Peugeotra, 13-as gumik 
eladók. Tel.: +36/30-363-7951.

Szolgáltatás
Karcagi kerekben és szántófölde-
ken kapálást vállalunk! Kertben 
sorját: 400 Ft-ért, határban: 10.000 
Ft/ha. Napi fizetéssel. Tel.: +36/30-
873-2614.
Olcsó és kényelmes szállásle-
hetőség Karcagon a fürdőnél. 
Apartman akár már 6.000 Ft/éj-
től. www.juditvendeghaza.hu Tel.: 
+36/30-928-3073.
Idős emberek gondozását vál-
lalom kertes házamban. Tel.: 
+36/30-384-0490
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fi-
zetni? Végrehajtás van folyamat-
ban? (Személyi hitel, hitelkártya, 
jelzálog hitel, stb.) Ne késleked-
jen, kérjen segítséget! Mi segí-
tünk! Tel.: +36/70-314-4403 vagy 
+36/30-647-7324.
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munkaru-
hát, férfi szövet és bársony nadrág 
varrását rövid határidőre vállalom. 
Tel.: 59/311-910.
Festést, mázolást, tapétázást, 
gipszkarton szerelést, külső hom-
lokzat szigetelést, csatorna és 
homlokdeszka festést vállalok. 
Balogh Lajos. Tel.: +36/30-342-
5401.
Cserépforgatást, tetőjavítást és 
teljes körű építőipari munkát vál-
lalunk. Tel.: +36/30-599-9238.
Áron alul vállaljuk az alábbi mun-
kálatok elvégzését: járdák, ka-
pubejárók, útburkolatok javítá-
sát, vagy teljes körű aszfaltozását, 
épületek bontását, átalakítását, 
bármilyen nemű kőművesmunkát, 
burkolást, tetőszerkezet elbon-
tását, épületek építését, udvarok 
és terepek tisztítását. Jól képzett 
szakemberekkel dolgozom! Tel.: 
+36/30-605-3521.
Német nyelvből fordítást, korre-
petálást, tanítást, egészségügyi 
szaknyelv oktatást vállalok. Tel.: 
59/311-477.
Vedd ölbe, ringasd, énekelj! 
K isgyermekkori zenei neve -
lés. Ringató foglalkozás minden 
szerdán 10-10:30 óráig a Városi 
Csokonai Könyvtárban. Tóthné 
Kovács Márta óvónő, Ringató fog-
lalkozásvezető 06/30-489-2076.

Ápolónő betegápolást, gon-
dozást, háztartási munkát vál-
lal ottlakással is. Tel.: +36/30-230-
5118.
Régi pénzeket és bármilyen ne-
mű hagyatékot felvásárolok. 
Ha kell, házhoz is megyek. Tel.: 
+36/30-605-3521.
Régi típusú alsóépületek és házak 
bontását vállaljuk kézi erővel. Tel.: 
+36/70-350-5308.
Duguláselhárítás, csatorna ka-
merázás csőgörénnyel, magas-
nyomású géppel magánszemé-
lyeknek, közületeknek is. A hét 
minden napján éjjel-nappal. Tel.: 
+36/70-241-8999 vagy +36/30-
300-6200.
Gázkészülékek cseréje, javítása, 
konnektorok, bojlerek, fali cirká-
lók, álló kazánok javítása, cseré-
je, vízfűtés szerelés minden tech-
nológiával. 0-24 óráig. +36/20-
917-7555.
Villanyszerelés, elosztó táblák, 
kapcsolók, konnektorok, csillárok 
javítása, cseréje. Villanybojlerek 
javítása, cseréje, vízkőtlenítése. 
Hívjon bizalommal! +36/30-302-
4622.
Kaputelefon szerelés, minden tí-
pusú kaputábla javítása, lakás ké-
szülékek cseréje, fekete-fehér és 
színes kamerás készülékek tele-
pítése, kapuzár, garázskapu sze-
relés, javítás. 0-24 óráig. Tel.: 
+36/70-264-3660.
Grundfos márkaszerviz vállal-
ja mindenféle szivattyú javítását, 
szerelését, telepítését magán-
személyeknek, közületeknek is. 
Szivattyúzás, vagyonmentés 0-24 
óráig. Tel.: +36/30-301-1333.
Hűtőgép szerelés, háztartási és 
ipari hűtőgépek javítása, hűtő-
kamrák, kínáló pultok, sokko-
lók szakszerű javítása 0-24 órá-
ig mindennap. Hívjon bizalom-
mal! Krajczár Imre hűtőgépszere-
lő. Tel.: +36/70-264-3660.
Klíma szerelése, karbantartása, 
szakszerű javítása, telepítése akár 
alpin technikával is. 0-24 óráig. 
Tel.: +36/70-247-9072.

Gépjármű
2006-os évjáratú Suzuki SX4 
1.6GS 4WD garázsban tartott, hi-
tel átvállalással eladó, kizárólag 
banki úton. Tel.: +36/30-647-7357.

Apróhirdetés
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Május 11-én egy karcagi 
házba hatolt be a tolvaj, ahol 
két sértett lakrészében kuta-
tást végzett, majd kéziszerszá-
mokat, ruhaneműt és parfü-
möket vitt el, összesen 39 ezer 
forint értékben.

Május 11-én éjszaka egy he-
lyi lakóház udvaráról fajtatisz-
ta, törzskönyv nélküli 9 hóna-
pos máltai selyemkutyát lo-
pott el a tettes, amivel 150 
ezer forint kárt okozott.

Május 11-én hajnalban is-
meretlen személy egy helyi 
udvarról gömbvasat és 150 db 
bontásból származó cserepet 
tulajdonított el, amivel össze-

sen 7,5 ezer forint kárt oko-
zott.

Május 12-ére virradóra egy 
karcagi ház udvarára a nem 
zárt nagykaput kinyitva ment 
be ismeretlen személy, s az ud-
varról egy fajtatiszta, törzs-
könyv nélküli 5 éves német-
juhász kutyát vitt el, amivel 50 
ezer forint kárt okozott.

Május 12-én egy püspökla-
dányi és egy berettyóújfalui fi-
atal nővel szemben ítélkezett a 
városi bíróság tiltott kéjelgés 
szabálysértés elkövetése miatt. 
Az egyiküket 29 ezer forint 
pénzbírság megfizetésére kö-
telezte, míg a másik személyt 
20 nap elzárásra büntette.
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2011. május 20-23. pén-
tek-hétfő

18.00  Műsorajánló
18.05  Bemutató az oviban
18.50  Karcagi Kunlovarda
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Téma: Birkafőző fesztivál
 Vendég: Kolostyák Gyula
 Karcagi Hírek
 - Nárcisz menete
 - Interjú a horgásztónál
 - Föld napja Karcagon
 - Tűzoltó autó adományba
 Háttér – különkiadás
 Téma: Karcagi köles főzése 

a BHG soron
20.10  Kováts Napok 2011 – I. rész

2011. május 24-25. kedd-
szerda

18:00  Műsorajánlat
18:05  Jöjjetek Hozzám - reformá-

tus istentisztelet
19:05  Karcagi Hírek

19:35  A Hit Szava - római katoli-
kus szentmise

20:35 Jászkun Világ Művészeti 
Szemle döntője 1.rész

2011. május 26. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Kováts Napok 2011 – II. rész
 Előadás a Kováts Mihály Ált. 

Iskolában
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Karcagi Hírek
 - Kováts napok 2011 össze-

foglaló
 - Mezőgazdasági helyzetje-

lentés
 - Lopják a kutyákat Karca-

gon
 - Körkép az erdőben
 - Konferencia Berekfürdő-

ben
 Háttér
20.10  Bionapok 2011

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 Május 20. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.
Május 21. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt.
Május 22. vasárnap
 Betánia – Széchenyi sgt.
Május 23. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Május 24. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Május 25. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti
Május 6. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
Május 27. péntek
 Berek – Kiss A. utca

Gyógyszertári ügyelet

Anyakönyv
Házasságkötés

2011. 05. 06.
Jóvér Viktória – Kovács Csa-
ba

2011. 05. 14.
Kóródi Andrea – Gonda 
Csaba
Gaál Zsuzsanna – Balla 
Sándor János

Halálozás

Borsós Lőrinc
 Karcag (1936.)
Csoma Lászlóné (Duzs Má-

ria)
 Kg., Széchenyi sgt. 22-24. 

(1944.)
Kónya Mihályné (Nemes Ilo-

na)
 Karcag (1921.)
Nagy Imréné (Tajti Mária)
 Karcag (1941.)
Tőkés Sándor Imre
 Karcag (1952.)

Hétköznap 20 órától készen-
létet tartanak a gyógyszertárak 
a másnap reggeli 7:30-as nyitá-
sig (vagy a vasárnap 9:00 órától 
kezdődő ügyeletig). A készen-
lét ideje alatt a 06/30-230-4001 
telefonszámon lehet elérni a 
készenlétes gyógyszerészt.

Labdarúgás

Megyei I. osztályú bajnokság
Nagyiván – Karcag 1:0 

(1:0)
Nagyiván, 150 néző. Jv.: Bán 

János
Karcag: Móga, Henk, 

Orosz, Kovács Cs., Rajcsányi, 
Bukovszki, Szívós G., 
Szentannai (Szőke R.), Nagy 
D., Erdei, Balogh R.

Edző: Orosz István
A karcagi csapat a hétvégén 

a listavezető Nagyiván vendé-
geként lépett pályára. A hu-
szadik percben egy karcagi 
támadás során Szentannait a 
16-oson belül buktatták, így a 
játékvezető 11-est ítélt. A bün-
tetőt Balogh R. végezte el, de 
Balogh Z. bravúrral hárította. 
Ami nem sikerült a vendégek-
nek, az bejött a hazaiaknak. 
A negyvennegyedik percben 
Nagy Zs. indítása után Szat-
mári kilépett a védők gyűrű-
jéből, majd az ütközés során 
eldobta magát a 16-oson be-
lül. Mindenki meglepetésére 
a bíró 11-est ítélt. A büntetőt 
Nagy Zs. a kapu jobb alsó sar-
kába lőtte (1:0). 

Jók: Balogh Z., Pékó, Nagy 
I., Nagy Sz., Csehi, Nagy Zs. 
ill. Szívós Gy., Erdei

Illés Rudolf: Ma az arany-
érmesnek járó pezsgőfür-
dőt vettünk, ezzel ünnepeltük 
meg bajnoki címünket.

Orosz István: Ha elmonda-
nám a véleményemet, lehet, 
hogy sok ember megsértőd-
ne, vagy eltiltanának. Gratu-
lálok Nagyivánnak a bajnoki 
címhez.

Ifjúsági mérkőzések

U 13-as korosztály: Szolnoki 
MÁV „A” - Karcag 2:0
U 15-ös korosztály: Szolnoki 
MÁV „A” - Karcag 9:0
Hétvégén – vasárnap – 11 és 
13 óra között Kecskemét lesz 
az ellenfél.

II. Thomas műfüves 
kispályás labdarúgó 

bajnokság

III. forduló eredményei: 
Multi Tec – Thomas 6:2, Blades 
– Szuperinfó 0:11, Flottok – Fa-
mília 2:13, Ökodizel – Agrosprint 
9:0, Armacomp – Karefa 1:2, Bri-
gád – Rolisped 3:4.

B. I.

Kedves kézilabda 
barátok!

2011. május 25-én (szer-
dán) 15 órától kerül meg-
rendezésre a Városi Kézi-
labda Bajnokság döntője. 
A döntőt a Kováts Mihály 
Általános Iskola és a Re-
formátus Általános Iskola 
vívja, a döntő után ünne-
pélyes eredményhirdetés.

Az iskolák szurkolóit, a 
szülőket, a kézilabda bará-
tait szeretettel várjuk.

Tisztelettel:
Balog Zoltán

edző

Nagy Rákóczi Labdarúgó Torna
Április 12-én Bucsán került megrendezésre a Nagy Rákó-

czi Labdarúgó Torna. A résztvevő csapatokat két csoportba 
osztották. „A” csoport: Körösladány, Füzesgyarmat, Karcag 
(Szent Pál). „B” csoport: Bucsa, Vésztő, Szerep.

Végeredmény: I. Bucsa, II. Körösladány, III. Karcag 
(Szent Pál), IV. Szerep, V. Füzesgyarmat, VI. Vésztő.

A győztes bucsai csapat tagjai: Hegyesi Máté, Ádám Béla, 
Daróczi Máté, Kiss Attila, Kulik Krisztián, Szebeni Róbert, 
Sziváki Patrik, Szujó Mátyás, Pádár Szabolcs, Volesz László.

Gólkirály: Ádám Béla (Bucsa). A torna legjobb kapusa: 
Komáromi Tamás (Füzesgyarmat). A legjobb hazai játékos: 
Sziváki Patrik. A torna legjobb vidéki játékosa: Kiss Attila 
(Karcag – Szent Pál).

Április 14-én rendezték meg 
az V. és VI. osztályosok ré-
szére kiírt labdarúgó kupát a 
Kiskulcsosi Általános Iskola pá-
lyáján.  Résztvevő csapatok: Re-
formátus Ált. Isk., Kováts M. 
Ált. Isk., Arany J. Úti Ált. Isk., 
Györffy I. Ált. Isk., Szent Pál 

Kat. Ált. Isk. és a rendező isko-
la.

Végeredmény: I. Kiskulcsosi 
Ált. Isk., II. Református Ált. 
Isk., III. Arany J. Úti Ált. Isk., 
IV. Kováts M. Ált. Isk., V. Szent 
Pál Kat. Ált. Isk., VI. Györffy I. 
Ált. Isk.

Április 19-én rendezték meg az 5-6. osztályos tanulók szá-
mára kiírt megyei labdarúgó selejtezőt. A Kiskulcsosi Ált. Ist., 
Református Ált. Isk., Györffy I. Ált. Isk., Szent Pál Kat. Ált. 
Isk., Kováts M. Ált. Isk. és az Arany J. Úti Ált. Isk. csapati vol-
tak a résztvevők. Ebből a csoportból két csapat, a Kiskulcsosi 
és az Arany J. Úti Ált. iskolák jutottak a megyei döntőbe.

Kiskulcsosi Kupa

Diákolimpiai selejtező

FIGYELEM!
MEGNYÍLT A KISKULCSOSI TENISZPÁLYA!

Várjuk a kedves teniszezőket! (Karcag, Kisújszállási út 112.)
Hétköznap: 8:00 – 20:00 óráig.

Hétvégén: előzetesen egyeztetett időpontban.
A pálya bérleti díja: 1.500.- Ft/óra.

Éves bérlet ára: 10.000.- Ft.
Aki az előző évre váltott bérletet, az erre az évre is vonatkozik.

Pályafoglalás az alábbi telefonszámon: 06/59-503-126.
Oktatás: Lőkös Zoltán 

06/30-579-9327.


