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A biogazdálkodás mellett a 
dísznövénykertészetre, a he-
lyi élelmiszer termelésre és 
feldolgozásra, valamint a 
gasztronómiára helyezték 
a hangsúlyt idén a Nimród 
Szálloda tulajdonosa és mun-
katársai, a hétvégén másodjá-
ra megrendezett György napi 
sokadalom rendezői.

Szombaton reggel Dobos 
László polgármester nyitotta 
meg a Duna–Tisza közi Hírös 
kertészek virág- és dísznövény 
kiállítását és vásárát. A kiál-
lított növényekkel feldíszített 
Városháza udvarán már az el-
ső nap tekintélyes számú láto-
gató fordult meg, a második 
napon pedig virágföld vásár 
és az otthoni (virág)kertész-
kedéshez igazított tanácsadás 
szerzett még több hívet Kecs-
kemét és környéke kertészei-
nek és portékájának.

A szombati nap késő dél-
után az ökörsütéssel folytató-

dott. Pontosabban, a nyárs-
ra húzott ökröt elhelyezték a 
parázs felett, amikor pedig az 
idő már estébe hajlott, a szín-
padon elfoglalta a helyét a Pi-
pás zenekar, ami azt jelentette, 
hogy megkezdődött a táncház.

A második nap kora reggelén 
gyülekeztek az ízőrző főzőver-
seny résztvevői, és a parázson 
pirult ökör szomszédságában 

hamarosan főttek a pörköltök, a 
lebbencses köles, sült mangalica 
nyárson, kemencében a kenyér-
lángos és kipakoltak a borászok, 
a kismesterségek (faszobrász, 
fazekas, kovács, bőrös) meste-
rei, a tejterméket, szalonnát és 
más élelmiszereket árusító ter-
melők.

Virágkiállítás, bioételek, táncház

Villáminterjú dr. Nagy Molnár Miklós múzeumigazgatóval

Január 22-én adták át a 
Györffy István Nagykun Mú-
zeum teljesen felújított épü-
letét, melynek utolsó ütemé-
ben a belső terek átalakítá-
sa, látogatóbarát vizesblokk 
kiépítése és a fűtésrendszer 
modernizálása valósulhatott 
meg. Jelenleg időszaki tárla-
tot látogathatnak az érdek-
lődők, mivel az új állandó ki-
állítás berendezése még nem 
kezdődött meg.

-Igazgató úr, milyen 
jelenősebb változások történtek 
a januári átadó óta? Hol tart 
az új állandó kiállítás ügye?

-Gyakorlatilag a megnyi-
tó óta rendes nyitva tartással 
működünk, pontosabban va-
sárnap és hétfő kivételével lá-
togatható a múzeum. Terem-
őrünk továbbra sincs, sajnos 
személyi állományban nem 
gyarapodtunk, viszont van 
egy önkéntes munkatársunk, 
akinek a segítségével meg 
tudjuk oldani a pénteki és a 
szombati nyitva tartást.

A kiállítások terén any-
nyi változás történt, hogy el-
készült az új állandó kiállítás 
látványterve, illetve az új ál-
landó kiállítás átdolgozott for-
gatókönyve. Erre azért volt 
szükség, mert az illetékes bi-
zottság bizonyos módosításo-
kat kért. Emellett elkezdődött 
a kiállítási anyag restaurálása.

-Ez mit jelent? Milyen kiállí-
tási anyagról van szó?

-Egyrészt az ami korábban 
kint volt, a legszebb tárgya-
ink, tehát a földművelés, az ál-
lattartás tárgyai, valamint a 
lakáskultúra, ami eddig nem 
nagyon volt megtekinthető. 
Ez az az anyag, amit az egy-
kori Népművészeti Szövetke-
zet tárgyaiból fogunk összeál-
lítani.

Látványterv, restauráció, időszaki kiállítás

Folytatás a 5. oldalon

Folytatás a 2. oldalon

Szent György Napi Sokadalom

A közlekedési ismeretek bővítése, a kerékpározás népszerű-
sítése és gyakorlása volt a célja annak a vidám sportrendez-
vénynek, amelyet a város óvodásai és szüleik részére hirdetett 
meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda. Május 19-én délután 
járműstaféta, KRESZ célba dobó, szlalomozás valamint Andy 
és Karcagi Nagy Zoltán műsora várta az érdeklődőket, akik a 
rendőrök munkájával is megismerkedhettek.

A több évvel ezelőtt indult 
szülői labdarúgó torna életké-
pességét jól mutatja, hogy az 
idők során kisebbfajta csalá-
di sportnappá nőtte ki magát. 
Ennek megfelelően a család 
minden generációjára gondol-
va állították össze a szervezők 
a május 28-i ligeti sportnap 
programját. 10 órakor Senior 
kerékpártúra indul, amelyen 
nemcsak senior korúak, ha-
nem az ifjabb korosztályok is 
részt vehetnek. (Előzetes ter-
veink szerint egy bereki túrá-
val indítjuk a senior kerékpá-
rosok új évét.) Szintén 10 óra-
kor indul a korcsoportokba 
szervezett (és ennek megfele-
lően  800-1600 méteres távon 
meghirdetett) városi tájfutó 

verseny az erdei tornapályán 
(családi futás is lesz benne!). 
10 órakor indulnak a lab-
darúgó mérkőzések, amely-
re az idén a Refi, a Kiskucsos 
és a Kováts mindösszesen ki-
lenc, szülőkből és nagyszü-
lőkből álló csapata nevezett. 
Lesz még egy főzőverseny, és a 
büntetőrúgó versenyre is bár-
ki benevezhet, aki meg akarja 
méretni magát. 14:30-kor lesz 
az eredményhirdetés, majd a 
Toy Run motorosai tesznek 
egy kört üdvözletképpen a 
sportpályán.

Vagyis: nagyon jó sportnap 
várja azokat, akik szombaton, 
május 28-án délelőtt kiláto-
gatnak a ligeti sportpályára.
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Szülői fociból családi sportnap
2011. május 28.

A család, a bará-
tok, az önkormányzat 
és a polgármesteri hi-
vatal vezetői köszön-
tötték századik szüle-
tésnapján, 2011. május 
21-én Szilárd Ferencet, 
a Zádor utcai általános 
iskola egykori igazga-
tó-helyettesét.

Szilárd Ferenc 1911. 
május 21-én született Vésztőn. 
Szülei őt, és tizenhárom test-
vérét hívő katolikus szellem-
ben nevelték fel. A vésztői is-
kolaévek után Esztergomban 
folytatta tanulmányait és ta-
nítói oklevelet szerzett. A gaz-
dasági világválság (1929-33) 
között, mint fiatal tanító éve-
kig nem talált munkát, majd 
Szeged-Alsótanya iskolájába 
került, innen vonult be, mint 
tartalékos tiszt, s lett a követ-
kező húsz évre hivatalos ka-
tona. A két évtizedet front-
szolgálat, majd három és fél 
év hadifogság tarkította. Ha-
zatérve az újjászervezett hon-
védség tisztje lett. 1949-ben 

ismerkedett meg dr. Csep-
pentő Róza gyermekorvossal, 
akivel ez évben Debrecenben 
házasságot kötött, majd Kar-
cagon telepedtek le. Leszerelé-
se után polgári hivatását foly-
tatta, s nyugdíjba vonulásá-
ig a Zádor utcai általános is-
kolában dolgozott. „Békében, 
harmóniában lenni magunk-
kal. Megtalálni mindenben az 
igazat. Tevékenyen, haszno-
san élni minden nap – talán 
ez a hosszú élet titka” - mond-
ta köszöntőjében Feri bácsi 
példájára utalva Dobos Lász-
ló polgármester, aki az önkor-
mányzat és a város lakossága 
jókívánságait tolmácsolta.

Századik születésnap

Ügyeskedj a kerékpároddal!
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Közéleti szilánkok

Gólkirály 
bundában?

Nem is annyira elképzelhetetlen a jegy-
zet címe: elvégre egy női kézilabda bajnok-
ság gólkirálya, szponzora kérésére, akár 
nercbundában is sétálhatna egy divatbe-
mutatón. Ám nem erről lesz szó. Kétsé-
get kizáróan, nagyon szép játék a kézilab-
da is, de népszerűsége és rajongóinak szá-
ma meg sem közelíti a labdarúgásét. (Leg-
alábbis a legtöbb európai országban.)

De hogy a dolgok közepébe vágjak: a 
bunda, azaz az előre megbeszélt mérkő-
zés kimenetele, pontosabban: végeredmé-
nye is ebben a labdajátékban a leggyako-
ribb. Az ok nyilvánvaló: ebben a labdás csa-
patjátékban fordulnak meg a legnagyobb 
pénzek (egyes játékosok vételárai már-már 
kimondhatatlan összegűek), stb. A labdarú-
gó eseményeket kínálják 80%-ban a tétlap-
jukon a különböző fogadásszervező irodák, 
Angliától kezdve Venezueláig bezárólag, 
és az on-line netes játékmód elterjedésé-
vel elképzelhetetlen nagyságú nyereséghez 
jutnak. A bochumi ügyészség már más-
fél éve földerített egy nagy nemzetközi fo-
ci bunda-botrányt,(állítólag 47 mérkőzés 
végeredményét manipulálták), de úgy néz 
ki, „isten malmai” ott is lassan őrölnek. Az 
elmúlt héten megjelent egy bővített mon-
datos hír: „Öt és fél év börtönbüntetés-
re ítélte a bíróság Ante Sapinát, a bochu-
mi ügyészség által felderített nemzetközi 
futball-bundabotrány fővádlottját.” (origo-
hírforrás).

Ennyi. Hogy ki az az Ante Sapina, sze-
rintem nem is annyira érdekes. Az érde-
kes az, hogy alig esik szó a részletekről, il-
letve csak nagyon nagy vonalakban. (A 47 
mérkőzés között négyben magyar csapa-
tok is érintettek, közülük háromban a deb-
receni Loki, a DVSC is benne van!) Úgy néz 
ki, mintha Sapina lenne a „jéghegy csúcsa”, 
mint itthon az a bizonyos Zuschlag Jani. Le-
het, nem ismerik külföldön azt a jó magyar 
közmondást: ”Fejétől bűzlik a hal”. A focira-
jongók – különösen a sportfogadást is ked-
velők – körében az elmúlt héten az olaszor-
szági SERIE A-ban (a magyar NB I. megfe-
lelője) az Udinese – Milan labdarúgó mér-
kőzés került a figyelem középpontjába. 
Ugyanis, ha az Udinese egy aprócska pon-
tot is begyűjt a már bajnok Milan ellen, in-
dulhat a BL-ben (a Bajnokok Ligájában). 
És mi lett a végeredmény? Hát bizony 0-0. 
(Amit akár kötőjel nélkül, egybe is írhat-
nánk.) Ráadásul, mint „hab a tortán”: az 
olasz gólkirály, az Udinese 33 éves játékosa, 
Antonio Di Natale még egy 11-est is mellé 
rúgott. (Pedig ilyenkor úgy kellene a találat, 
„mint tanyára a villany”.) Valószínű, szegény 
Antonionak „megremegett a lába”. Hát 
igen. Ezer más magyarázatot lehetne még 
találni. A Nemzeti Sport is elég szűkszavú-
an számolt be az eseményről. Igaz, a címe 
az volt: „Nincsen több kérdőjel”. (Amivel a 
nemzetközi fogadásszervező irodák töké-
letesen egyetérthettek, hiszen már a hét 
elejétől a döntetlent tartották a legvaló-
színűbb eredménynek.) Szó, ami szó, elég-
gé furcsa ez. Szerintem még lenne kérdő-
jel. De lehet, 80 évre titkosították… Lehet 
úgy vannak vele, mint Bacsó Péter „Tanú” c. 
filmjében Pelikán elvtárs, aki furcsán maga 
elé meredve ismételgeti: ”Az a gyanús, ami 
nem gyanús.”
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HÍREK
Meghívó

A Nagykun Vadásztársaság 
Földtulajdonosi Vadászati Kö-
zössége 2011. június 1-jén 14 
órakor a Nagykun Vadásztár-
saság Karcag, Kunhegyesi út 
6. sz. telephelyén tartja soros 
közgyűlését.

A gyűlés napirendi pontjai:

1./ Pénzügyi beszámoló a 
földtulajdonosi vadászati 
közösség 2010. évéről.

2./ Egyebek.

A földtulajdonosok közgyű-
lésén az 1996. évi LV. törvény 
vonatkozó rendelkezéseinek 
megfelelően vehetnek részt.

VÁLTOZIK AZ 
ÜGYFÉLFOGADÁSI 

REND!

A NAV Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Adóigazgató-
sága szolnoki központi ügyfél-
szolgálata továbbiakban heti 
két alkalommal áll meghosz-
szabbított nyitva tartással, es-
te 18 óráig az ügyfelek rendel-
kezésére. A nyitvatartási idő 
2011.május 23-tól az alábbiak 
szerint alakul:

HÉTFŐ:08:00– 18:00 óráig 

KEDD: 08:00 – 12:00 óráig 

SZERDA: 14:00 – 18:00 óráig 

CSÜTÖRTÖK: 08:00 – 12:00 
óráig 

PÉNTEK: 08:00– 11:00 óráig.

A nyitva tartás változása az 
ügyfélszolgálat szerdai mun-
karendjét érinti.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Jász-Nagykun-Szolnok Me-

gyei Adóigazgatósága

-A látványterv elkészült, de 
tudhatunk e már legalább egy 
körülbelüli időpontot az új ál-
landó tárlat fizikai megvalósu-
lásáról? Mikorra készülhet el?

-Jövőre, vagyis 2012-ben 
lesz megint Kunok Világtalál-
kozója. Ez ugye, szeptembe-
ri időpontot jelent. Én bízom 
abban, hogy addigra megva-
lósul az új állandó kiállítás és 
esetleg a világtalálkozó kere-
tében meg is tudnánk nyit-
ni. Elvileg ehhez még rengeteg 
idő van, csak jelen pillanatban 
azt a pályázatot amelyen meg-
pályázhatnánk azt a 30 millió 
forintot ami a kiállítás rende-
zéséhez kell, még nem írta ki a 
minisztérium. Naponta figyel-

jük, hogy mikor lesz kiírva, de 
egyelőre semmi információnk 
nincs ezzel kapcsolatban. Ug-
rásra készen állva várjuk.

-Nyaranta a kutató idő-
szak zajlik önöknél, de közben 
lesz-e valami más program is a 
múzeumban? Mit terveznek az 
év második felére?

-Időszaki kiállításokat fo-
gunk rendezni. Címet még 
nem tudok mondani, de most 
van kilátásban egy fotókiállí-
tás, amelyet a Birkafőző Fesz-
tiválra szeretnénk időzíte-
ni, utána pedig a Nagykunsá-
gi Kulturális Napok keretében 
malomipari kiállításunk lesz, 
amely szintén nagyrészt fény-
képekből fog állni. Ez a Kár-
pát-medence malmairól lesz 

egy keresztmetszet az új ke-
nyér ünnepe alkalmából.

Ősszel pedig egy képzőmű-
vészeti tárlat várható.

-Mi a helyzet a karcagi táj-
házakkal?

-Ebben az évben a Nagykun 
Tájházat a műszaki állapota mi-
att nem tudjuk megnyitni a kö-
zönség előtt, a fazekasház pedig 
személyi gondok miatt csak elő-
re bejelentett csoportokat tud 
fogadni, mivel nincs annyi al-
kalmazottunk, hogy a folyama-
tos nyitva tartást megoldjuk.

-Akkor talán zárjuk ezt a 
beszélgetést annak reményé-
ben, hogy az állandó kiállítás 
legkésőbb jövő szeptemberben 
megnyílhat!

-Úgy legyen!
Cselényi Csaba 

Folytatás az 1. oldalról

Látványterv, restauráció, időszaki kiállítás

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt és ismerőseit 2011. május 30-án 
17:30-kor kezdődő rendezvényünkre, melyen
-  a Barbaricum Könyvműhely éves közgyűlése: Kocsis Csa-

ba elnök közhasznúsági beszámolója
-  Horváth József: Tudattalanhasadás című új könyvének 

bemutatására kerül sor!
Helye: Városi Csokonai Könyvtár olvasóterme.
Barbaricum tagdíj befizetésére is lehetőség lesz!

Szeretettel várják:
a Rendezők

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és ismerőseit 2011. május 27-

én 17 órakor kezdődő rendezvényünkre, amelyen a Karcagi 
Molnárételek c. könyv 3. átdolgozott bővített kiadása került 
bemutatásra a Városi Csokonai Könyvtárban.

A kötetet szerkesztette: Elek György.
A recepteket összegyűjtötte: Szabó Imre molnár.
Borítóterv: Makai Csaba.
Az érdeklődőket szeretettel várják a Rendezők.
A könyv megvásárolható a helyszínen és a Karcagi 

Nyomdában 1.200 Ft-os áron.

A Kiskulcsosi Általános Is-
kola tantestülete 2011. május 
19-20-án két napos szakmai 
továbbképzésen vett részt test-
vérvárosunkban, Szepsiben. 
A Szepsi Magyar Tannyel-
vű Alapiskola és Gimnázium 
igazgatónője és tantestülete 
nagy szeretettel fogadott ben-
nünket. A csodálatosan felújí-
tott intézményben órákat láto-
gattunk, és az interaktív tábla 
tanórai alkalmazásával ismer-
kedtünk. Vendéglátóink büsz-
kén mutatták be a 60 éves is-
kola eredményeit. Az ott folyó 
oktató-nevelő munkáról csak 
elismeréssel szólhatunk. 

A szakmai program után 
ellátogattunk Kassára, ahol 
megtekintettük a híres kas-
sai dómot. A székesegyház al-
templomában II. Rákóczi Fe-
renc szarkofágjánál emlék-
szalagot helyeztünk el. Késő 
délután megérkeztünk szál-
láshelyünkre, Áj községbe. Ez 
a csöpp település egy igazi ék-
szerdoboz, a hatalmas hegy-
vonulatok aljában, a Szlovák 
karszthegység legszebb V ala-
kú völgyében fekszik Nagyon 
szép kis panzióban szálltunk 
meg, ahol este baráti találko-
zóra került sor a szepsi tanár-
kollégákkal. Véget nem érő 
beszélgetést folytattunk, első-
sorban szakmai témákban, de 

sort kerítettünk egymás csa-
ládjának megismerésére is. 
Nagyon kellemesen telt az es-
te, sok hasznos információt 
adtunk át egymásnak. A ven-
déglátás és a vendégszeretet 
szívet melengető volt. 

Másnap reggel indultunk 
Krasznahorkára, az Andrássy 
család középkori várához. Igé-
nyes idegenvezetéssel jártuk 

végig a vár különböző szár-
nyait. A várlátogatás a kápol-
nában ért véget. Azt hiszem 
mindannyiunknak emlékeze-
tes maradt Serédy Zsófia ter-
mészetes úton mumifikáló-
dott holttestének látványa.

Ahhoz, hogy teljes képet 
kapjunk az Andrássy család 
történelméről és gazdag ha-
gyatékáról, szinte elengedhe-
tetlen, hogy meglátogassuk a 

betléri Andrássy-kastélyt. A 
betléri múzeum a nemesi élet-
forma dokumentálására speci-
alizálódott. A kastély XVIII. 
sz-i bécsi klasszicista bútorok-
kal és rengeteg XIX. sz-i mű-
tárggyal és kézműipari tárgy-
gyal fényűzően berendezett. 
Értékesek a vadásztrófeák és a 
vadászatok alkalmával a világ 
számos országában, Afriká-

ban és Ázsiában gyűjtött eg-
zotikus emléktárgyak is. 

A sok látnivaló után, élmé-
nyekkel és tapasztalatokkal 
gazdagon tértünk haza. 

Köszönjük vendéglátóink 
szíves vendéglátását. Köszön-
jük Ecsedi Irén igazgatónő-
nek, hogy megszervezte ezt a 
szakmai programot. 

Lakatos Mihályné
tanító

Szakmai továbbképzés Szepsiben



2011. május 27. 3

Par la men ti Nap ló

Hétfőn délben, amikor a 
grúz elnök megérkezett a par-
lament főbejáratához, han-
gosan sípoló, doboló menet 
tűnt fel a Kossuth tér oldalán. 
Rendőrök tüntettek a koren-
gedményes nyugdíj megvál-
toztatása ellen. Amíg néhány 
utcával arrébb a belügymi-
niszter tárgyalt a képviselőik-
kel, addig tettre kész aktivis-
ták a parlament körül vonul-
tak. A grúz elnök persze látott 
már ilyet, ellene rendszere-
sek a tüntetések, épp a héten 
is zajlik az élet Tbiliszi utcáin.

Nincs is ezzel semmi gond, 
hiszen azért is akartunk húsz 
évvel ezelőtt demokráciát, 
hogy a véleményünket sza-
badon elmondhassuk. Mi-
ért kellene kétségbe vonni a 
rendőrök, vagy mások jogát 
a tiltakozáshoz, amikor úgy 
érzik, sérelem éri őket? Törvé-
nyes keretek között minden-
kit megillet a véleménynyil-
vánítás joga, ez a közbizton-
ságért dolgozó rendőröknek is 
kijár. Vitatkozni persze szin-
tén lehet. Szociális otthonban 
dolgozó ismerősöm jegyezte 
meg: megérti a zúgolódást, de 
nehezen tudná elfogadni, ha 
nyugdíjas lenne negyven éve-
sen. Ápolóként 53 évesen idős, 
mozgássérült embereket emel 
nap, mint nap, a fizetés sem 
túl sok, mégis fontosnak érzi, 
hogy munkája van, jövedelme, 
számítanak rá.

 A grúz elnök csodál-
kozva nézett a tüntetők fe-
lé, majd bejött a parlament-
be. Itt találkozott az Ország-
gyűlés elnökével és a minisz-
terelnökkel is. Volt alkalmam 
az egyik találkozón részt ven-

ni, Szaakasvili elnök nemze-
tének problémái némiképp 
mások, mint a mieink. Füg-
getlenség, önállóság, terüle-
ti egység, ezek a létkérdések. 
Még az ország nevéért is küz-
deni kell. Több országot kér-
tek már arra, most Magyar-
országot is, hogy ne hasz-
nálják az orosz nyelvből ere-
dő Grúzia elnevezést, helyette 
mint Georgiát említsék az or-
szágot. Grúzia, vagyis Geor-
gia a 19. század elejétől a cá-
ri orosz birodalom része volt. 

Az oroszországi bolsevik for-
radalmat követően kikiáltott 
függetlensége azonban alig 
három évig tartott. Egy felke-
lés nyomán a bolsevikok Ge-
orgiában is megszerezték a ha-
talmat, s 1921-ben kikiáltot-
ták a Grúz Szovjet Szocialista 
Köztársaságot. Függetlenségre 
az ország hetven évvel később, 
1991-ben tett újra szert a kom-
munista vezetésű Szovjetunió 
szétesésének folyamatában. 
Két régiója, Abházia és Dél-
Oszétia a 90-es évek elején vé-

res háborúban elszakadt Grú-
ziától, és orosz befolyás alá ke-
rült. A néhány éve kirobbant 
háborút Moszkva nyerte Tbi-
liszivel szemben.

Mi is köti hát össze a grúz 
elnök látogatását, és a kor-
engedményes nyugdíj ügyét, 
azon túl, hogy egy parlamenti 
napra estek? Jó, hogy nekünk 
már nem a területi független-
ség, a szabadság, vagy az önál-
lóság a kérdés. Jó, hogy az or-
szág szabadon dönthet a sa-
ját ügyeiről. Jó, hogy elkerül-

tünk a csőd széléről. Jó, hogy 
az elmúlt húsz évben minden 
nehéz ügyben végül erőszak 
nélkül sikerült döntést hozni. 
És jó lenne, ha Magyarország 
előnyeit nem csak akkor tud-
nánk felsorolni, ha Grúziá-
ból érkezik ide valaki. Ahhoz, 
hogy Magyarország nyugat-
ról nézve is „jó hely” legyen, 
más működésre van szükség. 
Ehhez pedig több egyeztetés-
re, konzultációra, és kevesebb 
sípra van szükség.

Varga Mihály

Kaukázusi elnök, magyar viták 
a Tisztelt Házban

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Május 28-29. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport utca 13. Tel.: 06/30-205-3260
Június 4-5. Dr. Domán György Kg., Ady E. út 58. Tel.: 06/30-434-5950

Május 20-án 13 óra 27 
perckor jelzés érkezett hír-
adóügyeletünkre, mely sze-
rint Karcagon a régi Sze-
méttelepen körülbelül 1000 
négyzetméteren 1 méter ma-
gasságban összehordott sze-
mét, nád, gaz égett. Elsőként 
a Karcag I. gépjárműfecsken-
dő érkezezt káreset helyszí-
nére. A felderítést követően 
a szolgálatparancsnok meg-
állapította a lángba és füst-
be borult terület nagyságát és 
azonnal elrendelte a további 
gépjárműfecskendők riasztá-

sát a káresethez. A mentési 
munkálatokban résztvevő 10 
tűzoltó, 3 gépjárműfecsken-
dővel több, mint 2 órás küz-
delmet folytatott a lángokkal 
és a füsttel mire a tüzet telje-
sen eloltották.

Május 22-én a késő esti 
órákban vonult a Karcag I. 
és a Karcag Vízszállító Kar-
cagon a Liget utca egyik csa-
ládi házához, ahol a kony-
hában a tűzhelyen lévő olaj 
égett. A tüzet az egyik lakó 
a tűzoltóság kiérkezéséig el-

oltotta. A kiérkező egységek 
feladata 1 darab „D” sugár 
védelme mellett, légzőkészü-
lékben a füsttel telítődött la-
kás átszellőztetése volt, vala-
mint az áramtalanítást és a 
gázleválasztást hajtották vég-
re. A tűzeset során az egyik 
lakó enyhe füstmérgezést ka-
pott, akit a helyszínre érkező 
mentősök elláttak.

A beavatkozásról fényké-
pek a web.t-online.hu/kgtpk 
címen találhatók.

TŰZOLTÓSÁG

TŰZKAKAS
Hirdetmény

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal 
Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága 2011. évben ismét 

ügyfélfogadást tart.
Helye: a Városháza fsz. 47-es számú irodájában.
Ideje: minden hónap első csütörtökén 9-11 óra között.

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

Gyermeknap
2011. május 29-én 14:00 – 19:00 óráig 

Városi Gyermeknapot szervez 
a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ.

Helyszín: Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ előtti út-
szakasz és a Nagykun Látogatóközpont udvara
Programok:
Tűzoltó bemutató, lufibohóc, a Madarász Imre Egyeített 
Óvoda kézműves foglalkozása, arcfestés, Nagykunsági Nép-
művészeti Egyesület kézműves bemutatója, a karcagi Vö-
röskereszt szervezésében babaruha börze, vérnyomásmé-
rés, egészségügyi sátor, a Kunkarcagi Állatvédő Egyesület já-
tékos bemutatója, kutyasimogatója, HELLS ANGELS MC 
Hungary motoros bemutatója, a legkisebbeknek játszósarok, 
Bengecseg Alapítvány játszóháza, kölesmálé kóstolás stb..
Színpadi produkciók, fellépők: a Kiskalász Együttes Zsák-
bamacska és Százlábú című gyermeklemezeiből koncert, a 
DMIK néptánccsoportjai, a DMIK mazsorett csoportjai, 
Dalma Dance Club karcagi csoportjai, kutyaügyességi be-
mutató stb.

Minden kedves érdeklődőt - kicsiket és nagyokat- 
szeretettel várunk!
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Kunhalom Polgári Kör

Élő tanú
Május 23-án Kovács Géza ve-

gyészmérnök volt a kör ven-
dége. Kunmadarason szüle-
tett, Karcagon járt gimnázium-
ba és Veszprémben végezte el 
az egyetemet. Elgondolkoztató, 
megdöbbentő tényeket feltáró 
előadását sokan meghallgatták, 
köztük volt diáktársai. Felesé-
gével együtt érkezett (Kun Jú-
lia), több dokumentumot is ma-
gával hozott, kéziratokat, szak-
mai önéletrajzot, már megjelent 
és arra szánt írásokat, amelyek-
ből fel is olvasott: küzdelmes 
életet sejtetnek, tenni akarást, 
tragédiákat és eredményeket.

Kovács Géza kezében a há-
ború után, játék közben fel-
robbant egy gránát, s a két ke-
zét nem tudták megmenteni. .., 
de megtanult csonka kézzel ír-
ni és rajzolni. Az Újítók lapjá-
ban (1976) megjelent róla szó-
ló cikk felsorolja találmánya-
it, műszaki témájú könyveit, pl. 
„Az építkezés vegyi anyagai”, 
„Épületüvegezés”. Néhány visz-
szaemlékező írásának, címe: „A 
kunmadarasi katonai repülőtér 
igaz története”, „Berekfürdő ’el-
feledett’ alkotó tudósa (rekviem 
egy üveghutáért)” Utóbbi Ve-
ress Zoltán mérnökről szól, aki 
az üveggyártás elismert szak-
embere volt. Az egykori tanít-
vány megtanulta tőle ’hogyan 
kell dolgozni ésszel, szorgalom-
mal és becsülettel.’ 

Az előadó itt hagyta az ér-
deklődőknek jó néhány írását, 
az öregdiákoknak elmondott 
előadását, a bereki üveggyár 

történetét, a Dr. Pávai-Vajna Fe-
renc geológus életét és munkás-
ságát bemutató könyvet (szerző: 
Nagy László János). Dokumen-
tumai, cikkei megtekinthetők 
pár hétig a Nagykun Reformá-
tus Gimnázium könyvtárában 
délelőttönként. Az előadó 
beszélt a kunmadarasi reptér 
és a téglagyár építésében dol-
gozókról, a munkaszolgálato-
sokról, azokról a derék, igaz 
emberekről, katonákról, tisz-
tekről (név szerint is említett 
néhányat), akik életük árán is 
segítettek az üldözöttek meg-
mentésében. Felidézte az 1956-
os eseményeket, forradalmi 
eszméit és annak következmé-
nyeit. Elveszítette állását, Bu-
dapestre került családjával. Szó 
volt a reptér hasznosításáról, az 
üveggyári híres kristályüveg-
gyártásról, felvetette a gyár ipa-
ri műemlékké nyilvánításának 
ötletét. A közönség megerő-
sítette az előadót abban, hogy 
egyéni, átélt, hiteles élményeit 
könyv alakban meg kellene je-
lentetni.

Május 30-án (hétfőn) 15 órá-
tól a Nyugdíjas Pedagógus 
Klubhoz csatlakozva, Pánti Il-
dikó képviselőnő vezetésével 
megtekintjük a Látogatóköz-
pontot (a Déryné Művelődé-
si Központtal szemben). Ezen a 
napon 17.30-tól a Barbaricum 
Könyvműhely ülése lesz a Cso-
konai Könyvtárban könyv-
bemutatóval. Várják a tagság 
megjelenését.

V. Gy.

2011. május 13-án a Karca-
gi Nagykun Református Gimnázi-
um Egészségügyi Szakközépiskola 
és Kollégium matematika tagoza-
tos tanulói reggel 8 órakor hosszú 
útra indultak. A hét tizedikes és az 
öt tizenegyedikes tanuló azon a ta-
nulmányi kiránduláson vett részt, 
melyet Belényesbe szervezett Kisari 
Katalin és Nagy Éva tanárnő. In-
dulás után azonnal kezdetét vet-
te az a kompetencia alapú, több fel-
adatlapból álló vetélkedő, melynek 
során csoportokat alakítva kellett 
együtt dolgoznunk. Az első meg-
álló Berettyóújfalu volt, ahol meg-
kaptuk az első feladatlapot, és né-
hány instrukció segítségével neki-
kezdtünk a feladatok megoldásá-
nak.

Utunkat folytatva Nagyváradra 
érkeztünk, ahol egy kisebb város-
nézés során szerzett ismereteinket 
felhasználva tudtuk kitölteni az 
újabb feladatlapot. Egy kis pihenő 
után máris tovább indultunk Belé-
nyes felé. Mindenki örömére végre 
megérkeztünk, és megismerked-
tünk a Samuel Vulcan Líceummal, 
melynek kollégiumában voltunk 
elszállásolva. Itt találkozhattunk 
Gábor Mihály tanár úrral, tanít-
ványaival és azok szüleivel, akik 
igazi házigazdaként nagyon sokat 
segítettek nekünk, és végig velünk 
voltak a programok során. 

A három nap alatt felfedez-
hettük a belényesi-medence fal-
vait, épített és természeti kin-
cseit. Pénteken délután először 
Köröstárkányban egy emlékművet 
látogattunk meg, melyet az 1919. 
áprilisi román megszállás, az el-
ső világháború, és a második vi-

lágháború áldozatainak emlékére 
emeltek. Itt találkoztunk egy helyi 
idős nénivel, aki egy szép énekkel 
ajándékozott meg minket:
„Tárkány felett fújdogál a szél,
Kegyelemről, békéről beszél,
Hirdeti, hogy Istenünk szeret!
Térjetek meg e világból emberek.”

Utána Magyarremetére men-
tünk. A falu ősi, román-kori temp-
loma falainak egyes részei már az 
Árpád-kor végén álltak. Miután a 
lakosok áttértek a protestáns hit-
re, lemeszelték a templom freskóit, 
köztük a Szent Istvánt, Szent Lász-
lót, és Szent Imrét ábrázolókat is, 
melyeket azonban már feltártak, s 
újra láthatók. Itt a helyi lelkész úr 
tartott nekünk erről egy kisebb 
előadást. 

Második nap a Kiskóh-i med-
vebarlangba látogattunk el, amit 
1975-ben véletlenül fedeztek fel a 
márványkitermelés egyik robban-
tása során, s mára már világszer-
te ismertté vált. A cseppkőbarlang 
csodálatos természeti képződmé-
nyeinek képével eltelve buszoz-
tunk tovább az 1300 méter maga-
san elterülő Pádis-fennsíkra, ahol 
alig vártuk, hogy megmozgathas-
suk elgémberedett lábainkat egy 
kiadós túra közben. Ezért felmász-
tunk egy 1466 méter magasan lévő 
kilátóba is. A friss hegyi levegőn 
megéhezve és kifáradva nagyon 
örültünk, hogy vendéglátóink 
közben elkészítették számunkra a 
helyi specialitásokból álló nagyon 
finom ebédet a menedékházban. 
Ebéd után újabb matematikai fel-
adatokat kaptunk, melyhez a he-
lyiek segítségét is kérnünk kellett. 
Úgy eltelt az idő, hogy este lett, 

mire visszaérkeztünk a szállásra, 
ahol kis pihenő, és vacsora után 
sportolásra, játszásra is volt lehető-
ség, csak úgy, mint az első este.

Utolsó nap, reggeli után össze-
pakoltunk, majd egy rövid város-
néző séta után részt vettünk a be-
lényesi református templomban a 
vasárnapi istentiszteleten. 

Búcsút intetve Belényesnek, 
programunk utolsó állomásaként 
Várasfenesre látogattunk, ahol 
megtekinthettünk egy tájházat, 
melyet egy helyi házaspár vásárolt 
meg, és rendezett be. A falu határá-
ban, a fenesi patak partján feltálalt 
finom ebéd elköltése után a vállal-
kozóbb szelleműek megmászhatták 
a hegyet, hogy közelebbről meg-
nézhessék a IV. Béláról elnevezett 
vár maradványait. A kis túra után 
a vetélkedő eredményhirdetésére is 
sort került, és mindannyian kap-
tunk egy kis ajándék meglepetést.

Megköszönve házigazdáink szí-
ves vendéglátását, a Fekete-Kö-
rös magyarlakta településeit ma-
gunk mögött hagyva hazaindul-
tunk. A több órás buszozás né-
hányunkat kicsit megviselt, de 
örültünk, és hálásak voltunk a fe-
lejthetetlen emlékekért. Vasárnap 
késő délután érkeztünk meg a kar-
cagi gimnázium elé, ahol már vár-
tak bennünket a szülők, barátok.

Köszönettel tartozunk a Karca-
gi Református Egyházközségnek 
és a Gimnáziumnak, hogy hozzá-
járultak a kirándulás megvalósí-
tásához, és reméljük, hogy ősszel 
újra találkozhatunk nálunk Kar-
cagon az újonnan szerzett baráta-
inkkal is.

Ruskó Andrea

Matekosok tanulmányi kirándulása 
a Belényesi medencében

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! 
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A közalapítvány létesítésekor az alapító 
a népek közötti kulturális, oktatási, egész-
ségügyi kapcsolatok kiszélesítését, a hatá-
ron túl élő magyarsággal való kapcsolattar-
tás erősítését, az arra szolgáló anyagi erő-
források megteremtését tűzte ki célul.  A 
közalapítvány célja, Karcag és testvérváros-
ai Székelykeresztúr (Románia), Ómoravica 
(Szerbia), Mérke (Kazakisztán), Szepsi 
(Szlovákia), Schwarzheide (Németor-
szág), Longueau (Franciaország), Krosno 
Odrzaňskie (Lengyelország) között létrejött 
testvérvárosi kapcsolatok ápolása. 

Nyitó pénzkészlet:
2010. január 1-jén: OTP Bank: 372.018,- Ft 
Házi Pénztár:     1.460,- Ft 
Pénzkészlet összesen: 373.478,- Ft

2010. évi Bevételek (Ft):
Közhasznú célú működésre kapott támogatás: 
- Alapítvány megszűnése miatt 633.137,- Ft 
- APEH SZJA 1%-ának utalása 2008. évi 15.763,- Ft
- APEH SZJA 1%-ának utalása 2009. évi 3.631,- Ft
- Egyéb bevétel:
- 2009. évi támogatás visszafizetése
 Postás Sport Egyesület részéről 200.000,- Ft
- kamatbevétel     1.115,- Ft 
Összes bevétel 2010. év  853.646,- Ft 

Pénzeszközök állománya:
2010. december 31-én:  1.212.479,- Ft 
Készpénz    8.855,- Ft 
OTP Banki egyenleg:  1.203.624,- Ft 
 
Működési költségeink 2010. évben 
- Postaköltség  
   2.605,- Ft 
- Bankköltség  12.040,- Ft 
Összes Működési költség  14.645,- Ft 

Támogatás 
APEH SZJA 1%-ának utalása 
2010. évben kapott összegek:
2010. január 14-én a 2008. évi SZJA 1%    15.763,- Ft
2010. október 08-án a 2009. évi SZJA 1%   3.631,- Ft 
Összesen:    19.394,- Ft 

Ebből: 
- A tárgyévben működésre felhasználható 

összeg: 5.818,- Ft
- A tárgyévben működésre felhasznált teljes 

összeg: 5.818,- Ft
- A tárgyévben célszerinti tevékenységre 

felhasználható teljes összeg: 14.176,- Ft 
- A tárgyévben célszerinti tevékenységre 

felhasznált teljes összeg: -

2010. évben célszerinti tevékenységre nem 
került felhasználásra az összeg, ezért 2011. 
évre tovább tartalékolt összeg 14.176,- Ft. A 
„Karcag Testvérvárosaiért” Közalapítvány 
2010. évben nem írt ki pályázatot, támoga-
tást nem nyújtott, önálló rendezvénye nem 
volt, de személyes közreműködéssel a kura-
tórium tagjai segítették a városi rendezvé-
nyeket. A tisztségviselők munkájukért anya-
gi juttatást nem kapnak. A kuratórium tag-
jain kívül önkéntesek is segítették a kurató-
rium munkáját. A részletek a közalapítvány 
székhelyén 5300 Karcag, Kossuth tér 1. szám 
alatt megtekinthetők.

Walter Jánosné
a kuratórium elnöke

„Az élelmiszer termelés, a 
gasztronómia, a népművésze-
ti alkotások olyan bemutatójá-
nak leszünk ma részesei, ame-
lyekre méltán lehetünk büsz-
kék itt a Kunságban, de biz-
tos vagyok benne, hogy ezek 
megállják a helyüket bárhol a 
nagyvilágban – mondta a so-
kadalmat köszöntő, és a ren-
dezvényt megnyitó dr. Faze-
kas Sándor vidékfejlesztési 
miniszter. - Ez a mai rendez-
vény Karcag kulturális érté-
keit is bemutatja, és azokat a 
hagyományokat, amelyek ele-
ven részévé váltak az ünnepek-
nek... Nagyon gazdag program 
ez, sok-sok száz munkaóra ölt 
benne testet és kifejezi azt a ra-
gaszkodást, amely bennünket 
a szülőföldhöz, Karcaghoz és a 
Nagykunsághoz köt.” A hazai 
élelmiszerekről szólva kiemel-
te: „A magyar élelmiszer felér-
tékelődött. Ennek a helyzetnek 
a részese és sikeres szereplő-
je lehet a vidék akkor, ha ráér-
zünk a fogyasztói szokásoknak 

a változására, és – többek kö-
zött ilyen rendezvényekkel – 
abba az irányba fordítjuk a la-
kosság figyelmét, hogy vásárol-
ja a magyar élelmiszereket. Ez 
egyfajta megélhetés, boldogu-
lás is a magyar vidék számá-
ra. Azt hiszem, hogy a mostani 
nagyon szép rendezvényen túl-
mutató üzenet ez arról, hogy 
itt a nagykunsági tájban is le-
het boldogulni. Olyan vállal-
kozásokra van szükség, ame-
lyek munkahelyeket teremte-
nek és valami helyi termékben 
megjelenítik ezt a tájat is. Azt 
az üzenetet szeretném innen is 
eljuttatni mindenkihez, hogy 
igenis!, a magyar vidéknek 
vannak olyan értékei, olyan 
termékei, amelyekre a jelent 
és a jövendőt is rá tudjuk épí-
teni.” A délelőttbe számos ren-
dezvény zsúfolódott – min-
denki elégedettségére, hisz egy 
sor szakértő kerekasztal be-
szélgetésen vitatta meg a bio-
gazdálkodás jelenének és jö-
vőjének lehetőségeit, a szálló 
„udvarán” a helyi íjászkör tar-
tott bemutatót. Dél közeledté-

vel a színpadon egymást vál-
tották a karcagi tánccsoportok 
az Aprólábak, a Kopogók és a 
Pántlika táncosai, a recepcióra 
pedig sorban érkeztek a ver-
senyre nevezett ferdinándok.

A két gasztronómiai mér-
kőzés eredményei: az I. Szent 
György Napi Ízőrző Főzőver-
seny aranyérmese a túrkevei 
Manga Mari lett egy „kevi 
bojtár módra” elkészített rac-
kabirka pörkölttel, az ezüstöt 
a Soós Lajos-Szabó Imre pá-
ros kölesmáléja, a bronzot a 
Nimród Bioszálloda ökörsült-
je kapta, de számos sütő-fő-
ző vihetett haza különdíjat. 
A II. Karcagi Ferdinándsütő 
versenyre az idén negyvenegy 
ferdinándkoszorú érkezett – 
mint az emléklapok átadása-
kor kiderült, a legidősebb ne-
vező a kilencvenkét éves, a 
legifjabb pedig általános isko-
lás volt. Az első helyezett Sza-
bó Anikó, a második Olajos 
Mihályné, a harmadik Silye 
Marianna lett.

Elek György

„Karcag Testvérvárosaiért” Közalapítvány 
Közhasznúsági jelentése 2010. évről

Folytatás az 1. oldalról

Szent György Napi Sokadalom
A megyei „Őseink nyomá-

ban” elnevezésű helytörté-
neti pályázatra városunkból 
két pályamunkát küldött be a 
Karcagi Nagykun Református 
Általános Iskola. Jászberény-
ben egy testvérpár aratott ket-
tős sikert. Az 5.-6. osztályosok 
egyéni kategóriájában Sántha 
Máté (5.a, felkészítő nevelő-
je Kóródi Lászlóné) II. helye-
zést ért el a Nagykun Látoga-
tóközpontról írt dolgozattal. 
Nővére, Sántha Manuéla (8.o., 
felkészítője Takácsné Csikós 
Anikó) a 7.-8. osztályosok kö-
zött IV. lett. Manuéla több éve 
készít néprajzi pályázatokat, 
megyei és országos elismeré-
sei vannak.

Jelen dolgozatában a népi 
táplálkozást választotta. Té-
maválasztása szükségességét 
az is indokolja, hogy a karca-
gi birkapörkölt után - amely 
a kulturális örökség része lett 
- a hagyományos népi étele-
ket is szélesebb körben kellene 
megismerni, megismertetni. 
Az egészséges táplálkozáshoz 
hozzátartoznak a hagyomá-
nyos népi ételek is. Nincs ben-
nük tartósítószer, térfogatnö-
velő anyag, színező stb. Igaz, 
hogy sokkal több energiára 
van szükség az elkészítésük-
höz, de megéri, mert tudjuk 
mit eszünk, és az ízük is élve-
zetes. Manuéla munkáját se-

gítette Oláh János, a Kunsági 
Ízek című könyv társszerkesz-
tője és Szabó Imre, a Karcagi 
Molnárételek írója, az Ízőrzők 
klubjának vezetője. Hálásan 
köszönjük!

Az 5. osztályos Máté mél-
tón lép testvére nyomdokaiba. 
A „Jásznagykun kapitányok 
nyomában” című dolgoza-
ta a Karcagi Nagykun látoga-
tóközpontot mutatja be pon-
tos részletességgel, gazdag él-
ményanyaggal, gyermeki hu-
morral. Ez egy látogatóbarát, 
interaktív kiállítás, sok-sok ér-
dekességgel szolgál mindany-
nyiunk számára.

A pályamunkák 1-1 példá-
nya a Györffy István Nagykun 
Múzeumba, illetve a látogató-
központba is került, ahol meg-
tekinthetik!

Helytörténeti sikerek
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Női kézilabda

Megyei I. osztály
Berekfürdő – Dózsa DSE 

Kunhegyes 23:21 (8:6)
Törökszentmiklós. Jv.: Gá-

bor L., Takács T.
Berekfürdő: Vonáné, 

Bánhegyiné Bakó É. (5), And-
rási Zs., Varga E. (6), Szabó I. 
(1), Cseke P. (4), Szőkéné Var-
ga I. (4).

Csere: Varga A., D. Nagy 
J. (1), Kiss A., Pergéné Varga 
Zs.Perge Zs. (2).

Játékos-edző: Bánhegyiné 
Bakó éva

Bánhegyiné Bakó Éva: A 
mérkőzés elejétől fogva bizto-
san vezettünk, majd a máso-
dik félidő közepére leeresztett 
a csapat, és hagytuk feljönni 
az ellenfelet, de az előnyt nem 
sikerült átvenniük. Minden-
ki hozzájárult a győzelemhez. 
Aki pályára lépett, mindenki 
dobott gólt, és a kapuban is re-
mekeltünk. Ezzel a győzelem-
mel újra visszakerültünk a 4. 
helyre.

A megyei férfi kézilab-
da bajnokság 17-20. fordulójá-
nak eredményeit közöljük az 
alábbiakban. A mérkőzéseket 
Túrkevén és Tiszakécskén ren-
dezték meg. A bajnokság utolsó 
mérkőzésére május 29-én kerül 
sor Törökszentmiklóson, ahol 
a karcagi együttes Tiszakécske 
csapatával mérkőzik majd meg. 
Amelyik csapat nyer, az szerzi 
meg az 5. helyet az idei bajnok-
ságban. Eredmények:

Törökszentmiklós - Karcagi 
SE 28:27 (13:12)

Karcag: Nagy, Örsi (9), Sebők 
(3), Hamar, Vályi (6), Major (5), 
Lajtos.

Csere: Nagy, Papp, Szepesi (1), 
Ferenczi (1), Pápai (2), Szopkó.

Időn túli hétméteressel 
egyenlíthettünk volna, de nem 
sikerült. Ez volt az idei bajnok-
ságban a hatodik egygólos ve-
reségünk. Legyünk optimisták, 
jövőre majd a mi oldalunkra bil-
len a mérleg nyelve.

Karcagi SE - 
Kunszentmárton 26:29 (14:13)

Karcag: Nagy, Örsi (5), Sebők 
(5), Hamar, Vályi (2), Major (9), 
Lajtos.

Csere: Nagy, Papp, Szepesi, 
Ferencz i(2), Pápai (3), Szopkó.

Az utolsó 3 percben, 25:25-ről 
vesztettük el a mérkőzést a baj-
nokság 1. helyén álló ellenfél-
lel szemben. Mindvégig jól, tak-
tikusan kézilabdáztunk, remek 
játék volt.

Karcagi SE - Jászladány 
29:25 (16:12)

Karcag: Nagy, Örsi (2), Sebők 
(4), Hamar (5), Vályi, Major (2), 
Lajtos.

Csere: Nagy, Papp (1), Szepe-
si, Béres (5), Ferenczi (8), Szopkó 
(1), Csordás (1).

Csak néhány helyen akado-
zott a játék, szerencsére végig 
meg tudtuk tartani a félidő 4 
gólos vezetését, amellyel meg is 
nyertük a mérkőzést.

Abony - Karcagi SE 24:21 
(15:8)

Karcag: Nagy, Örsi (2), Sebők 
(4), Hamar (1), Vályi (2), Major 
(6), Lajtos.

Csere: Nagy, Papp (2), Szepe-
si, Béres, Ferenczi (2), Szopkó, 
Csordás (2).

Nem vallottunk szégyent 
a bajnokság bronzérmesével 
szemben sem. A sok kihagyott 
helyzet felőrölte az energiánkat. 
Nincs semmi gond, jó játék volt, 
legközelebb majd mindenki job-
ban fogja értékesíteni a ziccere-
ket.

A bajnokság utolsó mérkő-
zését Tiszakécske ellen vív-
ja a csapat, amolyan „kisdöntő” 
lesz majd, júniusban pedig ha-
zai rendezésű, elsősorban a kö-
zépiskolás korosztályt érintő ké-
zilabda torna várható Karcag, 
Jászladány és Nagyszénás csapa-
tainak részvételével.

Major János
szakedző

Az elmúlt héten Szolnokon 
dupla mérkőzés keretében az 
elmúlt évi bajnok Karcag tett 
látogatást az Olaj III. együtte-
sénél. A keresztjáték első, il-
letve nyolcadik helyezettjé-
nek összecsapása biztos karca-
gi győzelmet sejtetett. Kosara-
saink teljes csapattal érkeztek 
a megyeszékhelyre, bizonyí-
tandó, hogy nagyon komolyan 
veszik a találkozókat, nem tit-
kolt céljuk, hogy újra bajnoki 
aranyat nyerjenek.

Az Olaj hármassal indult: 
az első mérkőzésen, erre egy 
tíz-nullás sorozatot produkált 
csapatunk, főleg Kovács Má-
té volt elemében. A piros-fe-
keték elsősorban három pon-
tos dobásokkal operáltak, az 
első negyed szinte valamennyi 
pontját ebből szerezték. A pa-
lánkok alatt a karcagiak ma-
gassági és súlyfölényben vol-
tak, a lepattanókat rendre ők 
szerezték meg. A második ne-
gyedben Fábián a mezőnyből, 
míg centerből Laboncz tart-
hatatlannak bizonyult. Az el-
ső félidő végére tovább növel-
ték előnyüket a Fodor tanítvá-
nyok, és a biztos vezetés tuda-
tában tértek pihenőre. Szünet 
után magára találtak az Olaj 
fiataljai, s nyolc pontra zár-
kóztak fel. A záró játékrész-
ben is jól játszott az Olaj, s to-
vább csökkentették hátrányu-
kat, a 36. perc végére mind-
össze csak hat pont hiányzott 
az egyenlítéshez. Az utolsó öt 
percben azonban egy szempil-
lantás alatt megugrott az Er-
dei által vezérelt csapatunk, ti-
zennégy pontot értek el, míg 
ellenfelük egyet sem.

Szolnoki Olaj KK III. - 
Karcagi SE 47-68 (16-20, 10-
19, 11-7, 10-22)

Karcagi SE: Kiss J. (2p.), 
Fábián P. (14p.), Kovács M. 

(18p.), Tóth I. (6p.), Vincze M  
(2p.)

Csere:Erdei J. (7p.), 
Laboncz L. (9p.), Kovács Zs. 
(4p.), Rideg L. (4p.), Simon L. 
(2p.)

Fodor Csaba: Kosársze-
gény mérkőzésen sikerült 
nyernünk a lelkesen játszó fi-
atalok ellen.

Némi pihenő után követke-
zett a visszavágó, melynek pá-
lyaválasztója ezúttal a Karcag 
volt. Hasonlóan indult ez a ta-
lálkozó is, hisz az Olaj szerez-
te az első pontot büntetőből, 
majd három perc után jött az 
„Erdei show”, aki a csapata ál-
tal termelt huszonegy pont-
ból tizennégyet vállalt magá-
ra, rögtön az első negyedben. 
A második negyed nyolcadik 
percére már húsz pontra nőtt 
kosarasaink előnye, főleg Ri-
deg volt elemében. A félidei 
szünet után a mérkőzés ké-
pe kiegyenlített játékot muta-
tott, némi karcagi fölénnyel. 
A záró felvonás sem különbö-
zött az előzőtől, mindkét gár-
da odatette magát, az utolsó 
percig érdekes, izgalmas volt a 
találkozó.

Karcagi SE - Szolnoki Olaj 
KK III. 70-46 (21-12, 18-10, 
16-13, 15-11)

Karcagi SE: Erdei J. (17 p.), 
Fábián P. (2p.), Kovács M. 
(10p.), Tóth I. (2p.), Vincze 
M. (6p.)

Csere: Kiss J. (2p.), Simon 
L. (9/3p.), Laboncz L. (3p.), 
Rideg L. (13/3p.), Kovács Zs. 
(6p.)

Fodor Csaba: Mindkét 
mérkőzésen egy fejlődő és jól 
játszó Olajt sikerült legyőz-
nünk és jutottunk a Final 
Fourba. Célunk továbbra is a 
bajnokság megnyerése.

Hajrá Karcag!

Kosárlabda Megyei Férfi Bajnoki Döntő

Final Four
Időpont: 2011. május 28. (szombat)
Helyszín: Karcag Városi Sportcsarnok

Program:
 9:30 Karcagi SE KBK – Jászberényi KSE U20
11:30 Törökszentmiklósi KK – Sz.Baglyok - Albertirsa 

győztese (még nincs továbbjutó)
13:00 Hárompontos dobó és zsákoló verseny
14:15  vesztesek a 3-4. helyért
16:15 győztesek az 1-2. helyért
18:00 Eredményhirdetés
Minden kosárlabdabarátot várunk szeretettel!

Hajrá Karcag!
Karcagi SE

Kosárlabda Szakosztály

Asztalitenisz 
NB III. Észak-

keleti „A” csoport

Jánoshida SE – Kováts DSE 
Karcag 11:7

Karcagi győzelmek: 
Skumáth István – Kovács Sán-
dor 1 győzelem, egyéniben: 
Skumáth István 3 győzelem, 
Kovács Sándor 2 győzelem, 
Szepesi Bence 1 győzelem.

Csornai Csaba: A már baj-
nok Jánoshida biztosan nyerte 
a mérkőzést.

IV. Püspökladány Kupa
Május 21-22-én a karcagi 

Városi Sportcsarnokban ke-
rült megrendezésre a már ha-
gyományosnak mondható IV. 
Országos Póker trófea aszta-
litenisz kupa. Szombaton a 
senirok léptek az asztalokhoz, 
ami országos pontszerző ver-
senynek lett minősítve. Eb-
ből a típusú versenyből orszá-
gosan csak öt van éves szin-
ten. Tavaly 525 nevező volt. 
A mostani versenyre 300 ne-
vezés futott be a rendezők-
höz az ország minden részé-
ből. A verseny fővédnöke Do-
bos László polgármester volt. 
Az I-III. helyezetteket kupával 
és érmekkel díjazták a szerve-
zők. Karcag városából 27 ver-
senyző vette fel a küzdelmet. 
A versenyre benevezett játéko-
sok az Extra Ligából és a me-
gyei bajnokságból is érkeztek. 
Ez jó lehetőség volt, hogy ösz-
szemérjék tudásukat a sportág 
népszerűsítési érdekében.

B. I.

2011. május 13-án, immár 
harmadik alkalommal rendez-
ték meg Mezőtúron a Reformá-
tus Országos Atlétika Versenyt 
a II., III., és IV. korcsoportnak. 
A Karcagi Nagykun Reformá-
tus Általános Iskola tanulói el-
ső alkalommal vettek részt, és 
nagyon szép eredmények szü-
lettek:

II. korcsoport fiú: 1. Papp Ti-
bor – távolugrás, 1. Papp Tibor - 
60 m síkfutás.

II. korcsoport leány: 1. Sza-
bó Jázmin – távolugrás, 1. Vatai 
Viktória, Szabó Cintia, Szabó 
Jázmin, Szarka Petra – svédvál-
tó, 3. Vatai Viktória - 60 m sík-
futás, 4. Szarka Petra - 800 m 
síkfutás.

III. korcsoport fiú: 2. Györfi 
György - 200 m síkfutás, 5. 
Tóth Ferenc - 200 m síkfutás, 5.   
Tóth Ferenc – távolugrás.

Különdíj: A II. korcsoport leg-
eredményesebb fiú versenyzője: 
Papp Tibor

További kimagasló 
sportteljesítmények

2011.május12-én a IV. korcso-

portos megyei összetett atléti-
kai, diákolimpiai döntőt rendez-
ték meg Szolnokon, ahol isko-
lánk jutott be a város iskolái kö-
zül egyedül a döntőbe.

Eredmények: Csapatban 4. 
helyezés: Koncz Tibor, Hamar 
János, Ferenczi Gábor, Saliga 
Ádám, Fodor Norbert, Kemecsi 
Imre. Egyéni összetettben 4. he-
lyezés: Koncz Tibor

2011. május 10-én rendezték 
meg a Karcagon, az I. korcso-
portos megyei labdarúgó dön-
tőt, melyen a refis gyerekek 6. 
helyezést értek el.

A csapat tagjai: Balázs József 
Balázs, Bernáth Sándor, Budai 
István Bendegúz, Kovács Gergő 
Imre, Nagy Dániel, Oláh Gergő, 
Stefán Attila, Szabó János, Mé-
száros Szabolcs, Csombordi Já-
nos Tamás, Laboncz Dávid, Er-
dei Tamás

Felkészítő: Antal Lőrinc

Gratulálunk a szép eredmé-
nyekhez és további sikeres foly-
tatást kívánunk!

Orosz István
testnevelő

Férfi kézilabda

Megyei bajnokság

Refis sportsikerek 
az általános iskolában

Kosárlabda Megyei 
Felnőtt Férfi Bajnokság
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás 
III. emeleti lakás eladó. Tel.: +36/30-
359-5070.
2 szoba + nappalis családi ház eladó. 
Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 11 M Ft. Tel.: 
+36/70-310-1751 v. +36/30-245-7147.
Debrecenben, a nagyerdei övezetben 
a Kossuth és az Agrár Egyetemhez 
gyalog 10 percre frissen felújított 
kis közös költségű 4 emeletes tég-
la építésű társasházban földszin-
ti, gázfűtésű, 1,5 szobás, tehermen-
tes lakás egyetemistáknak eladó. 
Befektetésnek kiváló ajánlat. Tel.: 
+36/70-300-9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 (dél-
előtti órákban).
Karcagon központhoz közel 100 m²-
es 2,5 szobás, összközműves kertes 
családi házrész (utcafronti) hozzátar-
tozó garázzsal sürgősen eladó. I.ár: 
megegyezés szerint. Tel.: +36/30-461-
6358.
Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást karcagi ki-
sebbre cserélnék. Tel.: 59/312-005 v. 
+36/30-583-4708.
Kórház úti lakótelepen 2 szobás, fel-
újított lakás eladó. Tel.: 30-461-6358.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mellék-
épületekkel, kerttel. Tel.: +36/30-283-
9322.
Eladó Karcagon családi ház. 2 lakás 
komfortos, gázfűtéses + cserépkály-
ha, nagy garázs, 604 m²-es telek bel-
terület. Tel.: 59/312-675 v. +36/30-263-
1504.
Tiszapüspöki nyaraló részén üdülő ál-
lagmegőrzés céljából (bérleti díj nél-
kül) hosszú távra kiadó. A nyaraló köz-
vetlenül a Tisza partján található. Tel.: 
+36/30-213-3113.
Árverési hirdetmény! Tehermentesen 
eladó Karcag, Kisújszállási út 82. sz. 
alatti társasházi lakás. Ár: 5.400.000 
Ft. Tel.: Varga Géza +36/30-813-3062.
Eladó Karcagon városközpontban két 
családnak alkalmas kertes családi ház, 
előkertes, összközműves, szép gon-
dozott kert, gyümölcsfák, füvesített. 
Tel.: +36/30-939-4433.
Városközpontban 2 szobás, komfor-
tos házrész eladó. Csere is érdekel. 
I.ár: 5.700.000 Ft. Tel.: 59/312-823.
Főtérhez közel 3 szobás összkomfor-
tos kertes családi ház eladó vagy 2 
szobásra cserélhető. Tel.: 59/312-258 
vagy +36/30-484-2165.
109 m²-es tetőteres, kertes családi ház 
eladó vagy 1,5 szobás panelre cserél-
ném Karcagon vagy Debrecenben, 
értékegyeztetéssel. Tel.: +36/30-857-
3805.

Karcagon cserépkályhás, gázkonvek-
toros, 1,5 szobás tégla ház sürgősen 
eladó. Tel.: 59/400-802 (8 óráig, dél-
ben és 18 órától).
Kis ház eladó beépíthető telekkel. Kg., 
Kisújszállási út 39. Tel.: 59/312-381.
Karcag központjában földszinti, 2 szo-
bás felújított lakás eladó. Tel.: +36/30-
259-7124.
Régebbi típusú ház beépíthető te-
lekkel eladó. Tel.. +36/70-257-2045 v. 
+36/70-275-1937.
Eladó Karcagon 641 m²-es telken 83 
m²-es teljes közművesített családi 
ház. Garázs, melléképület van. Fűtési 
lehetőségek: vegyes tüzelésű köz-
ponti fűtés + gázkazán + 3 helyiség-
ben kisipari 9x4 soros üzemképes cse-
répkályha van. Értékegyeztetéssel ki-
sebb, földszinti tömblakás csere is ér-
dekel. Tel.: +36/30-483-6705.

Albérlet
Két szobás, földszintes, felújított üres 
lakás eladó vagy kiadó. Kg., Széchenyi 
sgt. 26. Tel.: +36/30-301-5886.
Karcagon kertes házban - szoba-
konyha-fürdőszoba - külön mérő 
órákkal kiadó. Tel.: +36/70-389-2119.
Városközponti, III. emeleti, 2 szobás, 
bútorozott lakás kiadó Karcagon. 
30.000 Ft/hő + rezsi + 2 havi kaució 
szükséges. Tel.: +36/30-410-0888.
Kertes családi házban sürgősen albér-
letet keresek. Tel.: +36/30-448-4770.

Állat
2 db keverék kiskutya ingyen elvihe-
tő. Tel.: +36/30-245-7147.
Hústermelésre alkalmas f iatal és 
költőpár King galambok eladók. Tel.: 
+36/30-252-8698.
3 éves német juhász kan olcsón elvi-
hető. Érd.: Kg., Villamos utca 110.
Bráma csirkék (néhány napos) el-
adók. Érd.: Kg., Villamos utca 108. Tel.: 
59/312-396.
Sitzu kiskutyák oltva, féregtelenítve 
eladók vagy kan kiskutyára cserél-
ném ill. megvásárolnám. Tel.: +36/30-
545-6653.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! Éljen 
egészségesebb életet! Tel.: 59/313-
284 www.tmhirek.hu
Szekrénysor, vitrines szekrények, 
könyvszekrény és könyvespolcok el-
adók. Tel.: 59/311-477.
Energy Piaggio robogó eladó. Tel.: 
+36/30-467-9706.

Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, a 4 
csillagos Hotel Kalmában 27. extra pi-
ros hétre szóló 4 személyes apartman 
üdülőjoga eladó. 95 évre szóló, örö-
kölhető, cserélhető. Tel.: 59/312-005 v. 
+36/30-583-4708.
Méz házhoz szállítás Karcag területén! 
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 meg-
rendelhető. Tel.: +36/20-263-7444.
A böjti  szelek szeméthordalék-
kal tarkítják járdáinkat, tereinket. 
Seprűimmel vegyen részt a tiszta vá-
rosunkért mozgalomban. Kapható 
a piacokon vagy Takács P. u. 9/a. sz. 
alatt Jani bácsinál.
Négy részes fehér szekrénysor (55.000 
Ft), ágyneműtartós rekamié (32.000 
Ft), egyszemélyes ágyneműtartós he-
verő (4.000 Ft), kézzel hajtott csöves 
kukorica morzsoló (2.500 Ft), előszo-
bafal (4.000 Ft) eladó. Tel.: +36/20-
505-3467.
Minőségi termelői borok az or-
szág legjobb borászaitól. KARCAGI 
BORHÁZ. Kg., Deák krt. 77. Tel. : 
+39/30-928-3073.
Kis bálás hereszéna, Romet segéd-
motor-kerékpár eladó. Tel.: +36/30-
975-7003.
15-ös alufelni Renaultra; 14-es Fordra 
és Peugeotra, 13-as gumik eladók. 
Tel.: +36/30-363-7951.
Horgászok figyelem! Alumínium (3 
mm, 330x90 cm) kétszemélyes hor-
gászcsónak eladó. Tel.: +36/30-210-
1495.
150 l - e s  hű tős z e k ré ny,  m os ó -
gép, centrifuga, 28-as női kerékpár, 
Camping kerékpár eladó. Tel.: 59/314-
892.
Dachia csomagtar tó,  6  szemé -
lyes ebédlőasztal, 2 db új szőnyeg 
(180x250 cm), függönytartó (220 és 
290 cm), ágyneműtartó, kézi húzós 
kocsi, vas cefrés hordó, üstház üst-
tel eladó. Érd.: Kg., Szent I sgt. 36. (10-
16 óráig).
46-os méretű fiú, kék-szürke csíkos 
öltöny újszerű állapotban eladó. I.ár: 
8.000 Ft. Tel.: +36/30-627-8613.
Búza, tengeri, napraforgó eladó. Tel.: 
+36/70-257-2045 v. +36/70-275-1937.
Triticale, zab eladó. Kg., Keleti utca 6. 
Tel.: 59/312-574 v. +36/20-241-0846.
Bejárati ajtó tokostól, 2 db 300-as ab-
lak jó állapotban, 0,75 kW 220-as vil-
lanymotor eladó. Tel.: +36/20-381-3417.
Elektromos meghajtású, három ke-
rekű EL-GO piros színű moped újsze-
rű állapotban eladó. Tel.: +36/30-236-
5858.

Eladó fűnyíró (5.000 Ft), heverő (7.000 
Ft), 2 db fotel (3.000 Ft/db), sarok-
ülő (38.000 Ft), 3+2+1-es ülőgarnitú-
ra (25.000 Ft), gyapjú ágynemű (2.000 
Ft/db). Tel.: +36/30-517-2434.

Szolgáltatás
Idős ember gondozását vállalom ker-
tes házamban. Tel.: +36/30-384-0490.
Karcagi kerekben és szántóföldeken 
kapálást vállalunk! Kertben sorját: 400 
Ft-ért, határban: 10.000 Ft/ha. Napi fi-
zetéssel. Tel.: +36/30-873-2614.
Olcsó és kényelmes szálláslehető-
ség Karcagon a fürdőnél. Apartman 
akár már 6 .0 0 0 Ft /éjtől .  w w w.
juditvendeghaza.hu Tel.: +36/30-928-
3073.
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fizet-
ni? Végrehajtás van folyamatban? 
(Személyi hitel, hitelkártya, jelzálog 
hitel, stb.) Ne késlekedjen, kérjen se-
gítséget! Mi segítünk! Tel.: +36/70-
314-4403 vagy +36/30-647-7324.
Mindenféle javítást, cipzár cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, férfi 
szövet és bársony nadrág varrását rö-
vid határidőre vállalom. Tel.: 59/311-
910.
Középiskolások részére matematika 
korrepetálást vállalok. Tel.: +36/30-
325-7724.
Festést, mázolást, tapétázást, gipsz-
karton szerelést, külső homlokzat szi-
getelést, csatorna és homlokdesz-
ka festést vállalok. Balogh Lajos. Tel.: 
+36/30-342-5401.
Cserépforgatást, tetőjavítást és teljes 
körű építőipari munkát vállalunk. Tel.: 
+36/30-599-9238.
Áron alul vállaljuk az alábbi munká-
latok elvégzését: járdák, kapubejá-
rók, útburkolatok javítását, vagy teljes 
körű aszfaltozását, épületek bontá-
sát, átalakítását, bármilyen nemű kő-
művesmunkát, burkolást, tetőszerke-
zet elbontását, épületek építését, ud-
varok és terepek tisztítását. Jól kép-
zett szakemberekkel dolgozom! Tel.: 
+36/30-605-3521.
Német nyelvből fordítást, korrepetá-
lást, tanítást, egészségügyi szaknyelv 
oktatást vállalok. Tel.: 59/311-477.
Aratást vállalok. Ár: 16.000 Ft/hektár. 
Zsíros Zoltán – Tel.: +36/30-985-4098.
Ve d d  ö l b e ,  r i n g a s d ,  é n e k e l j ! 
K isgyermek kor i  zenei  neve lés . 
Ringató foglalkozás minden szer-
dán 10-10:30 óráig a Városi Csokonai 
Könyvtárban. Tóthné Kovács Márta 
óvónő, Ringató foglalkozásvezető 
06/30-489-2076.

Ápolónő betegápolást, gondozást, 
háztartási munkát vállal ottlakással is. 
Tel.: +36/30-230-5118.
Régi pénzeket és bármilyen nemű ha-
gyatékot felvásárolok. Ha kell, házhoz 
is megyek. Tel.: +36/30-605-3521.
Ház körüli munkát, kerítés javítást, ka-
szálást, udvar rendbetételt vállalok. 
Tel.: +36/20-381-3417.
Régi típusú alsóépületek és házak 
bontását vállaljuk kézi erővel. Tel.: 
+36/70-350-5308.
Duguláselhárítás, csatorna kamerá-
zás csőgörénnyel, magasnyomású 
géppel magánszemélyeknek, közü-
leteknek is. A hét minden napján éj-
jel-nappal. Tel.: +36/70-241-8999 vagy 
+36/30-300-6200.
Gázkészülékek cseréje, javítása, kon-
nektorok, bojlerek, fali cirkálók, ál-
ló kazánok javítása, cseréje, vízfűtés 
szerelés minden technológiával. 0-24 
óráig. +36/20-917-7555.
Villanyszerelés, elosztó táblák, kap-
csolók, konnektorok, csillárok javítá-
sa, cseréje. Villanybojlerek javítása, 
cseréje, vízkőtlenítése. Hívjon biza-
lommal! +36/30-302-4622.
Kaputelefon szerelés, minden típusú 
kaputábla javítása, lakás készülékek 
cseréje, fekete-fehér és színes kame-
rás készülékek telepítése, kapuzár, ga-
rázskapu szerelés, javítás. 0-24 óráig. 
Tel.: +36/70-264-3660.
Grundfos márkaszerviz vállalja min-
denféle szivattyú javítását, szerelését, 
telepítését magánszemélyeknek, kö-
zületeknek is. Szivattyúzás, vagyon-
mentés 0-24 óráig. Tel.: +36/30-301-
1333.
Hűtőgép szerelés, háztartási és ipa-
ri hűtőgépek javítása, hűtőkamrák, kí-
náló pultok, sokkolók szakszerű javí-
tása 0-24 óráig mindennap. Hívjon bi-
zalommal! Krajczár Imre hűtőgépsze-
relő. Tel.: +36/70-264-3660.
Klíma szerelése, karbantartása, szak-
szerű 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, hitel átválla-
lással eladó, kizárólag banki úton. Tel.: 
+36/30-647-7357.
1999-es évjáratú, 1200 cm³, benzi-
nes Fiat Bravo eladó. Tel.: +36/30-919-
1390.
Vartburg személygépkocsi eladó. Tel.: 
59/312-381.

Apróhirdetés

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 
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Május 16-án reggel egy he-
lyi tanyán a legelő juhok közül 
25-30 darabot feltehetően meg-
mérgezett egy ismeretlen tet-
tes, amivel a sértettnek 1 millió 
forint kárt okozott. 

16-án este az utcán lezárat-
lanul letámasztott Rebix 28-as 
női biciklit vitte el a szemfüles  
tolvaj, amivel 25.000 Ft kárt 
okozott a sértettnek.

18-án délelőtt egy helyi la-
kos udvarára mászott be isme-
retlen tettes, majd a ház be-
járati ajtaját berúgta, befeszí-
tette, bent kutatást végzett, 
majd 98 ezer forintot, valamint 
1.624.000 Ft értékben arany, 
ezüst ékszereket, továbbá 1 db 
50.000 Ft értékű festményt lo-
pott el. Rongálással 10 ezer fo-
rint kárt okozott.

19-én délelőtt egy helyi fér-
fi bement egy üzletbe, ahol ko-
rábbi barátnője dolgozik, majd 
anyagi természetű ügyük mi-
att kiabálni, vitatkozni kezd-

tek, ezt követően a férfi kivet-
te a nő kezéből a mobiltelefon-
ját és földhöz vágta. Ekkor lé-
pett be az üzletbe a nő testvére, 
aki kérdőre vonta a férfit, mi-
re az megfogta a nyakát, és azt 
mondta, hogy „kicsinálja őket, 
ha a tartozásukat nem adják 
meg”. A rendőrök a helyszínen 
elfogták a férfit, előállították 
a kapitányságra. Az ügyben 
büntetőeljárás indult.

22-én reggel az egyik he-
lyi KFT vezetője bejelentet-
te, hogy a telephelyén tolvajok 
vannak. A helyszínre érkező 
járőrök elfogták és előállították 
a két helyi férfit, akik azt meg-
előzően a telephelyet körbeve-
vő drótot elvágták, majd az ud-
varon különféle hulladék vasat 
és egy magnót készítettek ösz-
sze lopási szándékkal, azonban 
a sértett ebben megakadályoz-
ta őket, így a 8 ezer forint érté-
kű kár megtérült. A két elköve-
tőt bíróság elé állítják.

KARCAGI HÍRMONDÓ • Felelős szerkesztő: Dede Géza • Megjelenik hetente • Felelős kiadó: Karcag Város Önkormányzata •  A szerkesztőség címe: 5300 Karcag, Kertész József u. 2. 
Telefon: (59) 312-415 • E-mail: hirmondo@ph.karcag.hu  •   ISSN: 1216-1322  •   Karcagi Nyomda Kft., felelős vezető:  Nagyné Tankó Tímea és Márkusné Tankó Orsolya 

2011. május 27-30. péntek-
hétfő

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
 Vendég: Dobos László, pol-

gármester
 Téma: Várospolitikai kérdé-

sek
 Karcagi Hírek
 - Kováts napok 2011 össze-

foglaló
 - Mezőgazdasági helyzetje-

lentés
 - Lopják a kutyákat Karca-

gon
 Háttér
 Koncertre készül a 

Szimfónikus zenekar az új 
karnaggyal

20.10  Kováts Napok 2011 – III. 
rész

 Háry János – a diákok elő-
adása

2011. május 31-01. kedd-
szerda

18:00  Műsorajánlat

18:05  Jöjjetek Hozzám - reformá-
tus istentisztelet

19:10  Karcagi Hírek
19:40  A Hit Szava - római katoli-

kus szentmise
20:50  XIII. Juhászfesztivál 2011. 

összefoglaló

2011. június 02. csütörtök

18.00  Műsorajánló
18.05  Megyei Tükör – magazin
18.30  Mediterrán Este – Zoltán 

Erika énekel
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Karcagi Hírek
 - Bionapok 2011 – össze-

foglaló
 - Konferencia Berekfürdő-

ben
 - Te-Szedd akció a Kórház-

ban
 Háttér
    100 éves születésnapját 

ünnepelte Szilárd Ferenc
20.10 Vállalkozói fórum a DMIK-

ban

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 27. péntek
 Berek – Kiss A. utca
Május 28. szombat
 Berek – Kiss A. utca
Május 29. vasárnap
 Berek – Kiss A. utca
Május 30. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Május 31. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Június 1. szerda
 Kígyó – Horváth F. út
Június 2. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
Június 3.. péntek
 Berek – Kiss A. utca

Gyógyszertári ügyelet

Anyakönyv
Házasságkötés

2011. május 21.
Andrikó Anna és Szentesi 
Lajos
Sándor Judit és Nagy Viktor 
János
Papp Ibolya és Veres Zoltán
Varga Orsolya Erzsébet és 
Tarjányi Imre

Születés

Balogh Mária – Seres Ri-
chárd
Kg., Gyep utca 19.  Richárd
Sipos Edit – Gombos Attila
Kg., Tompa utca 29.  Alex
Háfra Lili – Polner Attila
Kg., Széchenyi sgt. 34. 
 Violetta
Gyöngyösi Zsuzsanna – Ba-
kó Kálmán
Kg,., Arany J. utca 37/a. 
 Zsuzsanna Eszter

Halálozás

Bokor Vilmosné (Tuza Valé-
ria)

 Kg., Kisújszállási út 60. 
(1922.)

Özv. Farkas Gáborné (Nyí-
ri Róza)

 Karcag (1927.)
Magyar János
 Karcag (1941.)

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
Karcag – Törökszentmiklós 
1:1 (1:1)

Karcag, 150 néző. Jv.: Mo-
zsár G., Zsákai M., S. Nagy Zs.

Karcag: Móga, Henk, 
Orosz, Kovács Cs., Rajcsányi, 
Bukovszki, Erdei, Szívós Gy., 
Nagy D., Szentannai (Földi), 
Szőke R.

Edző: Orosz István.
A nyolcadik percben egy 

gyors jobboldali vendégtáma-
dás után Rupa közelről a jobb 
alsó sarokba lőtt (0:1). A tize-
dik percben a vendégvédők 
röviden szabadítottak fel, így 
a karcagiak megszerezték a 
labdát és a jobbról érkező la-
pos beadást Orosz 20 méter-
ről a bal felső sarokba bom-
bázta (1:1). A negyvennegye-
dik percben Orosz fejesét Tóth 
elcsípte. Az ötvenharmadik 
percben Gergely fejese a jobb 
kapufát találta el. A hatvana-
dik percben Orosz 35 m-es 
szabadrúgását Tóth másod-

szorra fogta meg. A hatvan-
ötödik percben Kinyik Z. lö-
vését Móga vetődve hárította. 

Jók: Bukovszki ill. 
Gusztafik, Gerely, Rupa, 
Héder Z., Kinyik Z.

Orosz István: A jobb ered-
mény eléréséhez még nagyon 
sokat kell dolgoznia ennek a 
fiatal társaságnak.

Szecsei József: Rangadóhoz 
illő mérkőzésen bennünk ma-
radt 1-2 gól. Sok sikert kívá-
nok a karcagiaknak.

Ifjúsági mérkőzés 

Karcag – Törökszentmiklós 
0:0
U 13-as korosztály: Karcag SE 
– Kecskeméti TE 1:2
Góllövő: Tóth E.
U 15-ös korosztály: Karcag 
SE – Kecskeméti TE 5:2
Góllövők: Székely D. (3), Ha-
mar J., Horváth G.

B. I.

Befejeződött a sakkcsapatbaj-
noki küzdelem a nemzeti bajnok-
ságban. A Tóth László csoportban 
az eredmények kedvezőtlen alaku-
lása miatt „csak” negyedik helyen 
végzett csapatunk, annak ellenére, 
hogy az utolsó fordulóban a rivá-
lis Gyula csapatát 7,5; 4,5 arányban 
legyőztük. Bár a bajnokságot nye-
rő Röszke kisebb megingás után 
biztosan lett első, addig a máso-
dik-harmadik helyért nagy küzde-
lemben állt csapatunk. Nyolc csa-
patgyőzelem, egy döntetlen mellett 
két vereség is becsúszott. Sajnos az 
utóbbi éppen a harmadik helyen 
végzett Makó ellen következett be, 
mint korábban már említettem, a 
versenykiírás hibája miatt.

Egyénileg is kimagasló tel-
jesítményeket értünk el. Mint 
már annyiszor, az első táblásunk 
Ardelean Georghe Catalin nyolc 
mérkőzésből elért 7 pontja a leg-
jobb eredmény a mezőnyben. Eh-
hez még hozzájárul az éltáblásunk 
szerénysége, a sakk iránti elköte-
lezettsége, és edzői tevékenysége, 
melyet csapatunknál kifejt. Min-
den elismerést megérdemel Egyed 
Zsolt, a sakkszakosztály vezető-
je, intézője, aki 8 pontot szerzett 
10 mérkőzésből. Remek teljesít-
mény Puha Péter 8 pontja, min-
den mérkőzésen játszott Egyed 
Viktória, mint ifjúsági játékos 8 
pontját 11 mérkőzésből érte el. Ez 
is kimagasló eredmény. Egyenér-
tékű Egyed Gábor a másik ifi já-
tékosunk 7,5 pontja, minden mér-
kőzésen részt vett. Kónya László a 

tőle elvárt és megszokott jó telje-
sítményt hozta, 6,5 pont 11 mér-
kőzésből. A másik román játéko-
sunk, Levay Soryn az első-má-
sodik táblán elért 9 mérkőzésből 
szerzett 5,5 pontja kedvező ered-
mény, bár ő ezzel nincs megelé-
gedve. Dr. Kozák Ottó kilencből 
5,5 pontot szerzett. Mohácsi Imre 
minden mérkőzésen a csapat ren-
delkezésére állt. A legtöbb nyerő 
állást ő veszítette el. Az 5,5 pont-
jánál többet vártunk. Hárman ér-
tünk el 3,5 pontot: Papp József 
8-ból, Kovács Róbert 9-ből, míg e 
sorok írója 7 mérkőzésből.

Fejes László, mint első számú 
tartalék, hosszú kihagyás után 
eredményesen mutatkozott be, 
mert három meccsből 2 ponttal já-
rult sikerünkhöz. Vízkeleti Pál já-
tékát nagy kihagyások és remek 
partik tarkítják. Három pontot ért 
el 7 játékból. 

Az utóbbi évek legjobb eredmé-
nyének eléréséhez nagyban hozzá-
járult támogatóink anyagi segítsé-
ge: Benesóczky Balázs, dr. Hajdu 
Lajos, Horváth Lajos, Madarász 
György, dr. Mándoki István, Nagy 
János, Rábai Sándor, Wolf Lász-
ló és Wolf György uraknak, illetve 
Karcag Város és Berekfürdő Ön-
kormányzatnak megköszönjük, 
hogy a városunk sakksportjának 
eredményes művelését pénzbélileg 
is támogatták.

Az egyéni versenyek sora kö-
vetkezik. Itt is további eredményes 
szereplést várunk.

Fodor István

Az élmezőnyben végzett 
Sakkcsapatunk


