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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Amióta a birkapörkölt he-
lyet kapott a szellemi öröksé-
gek figyelemre méltó csoport-

jában, a kutatók azon tüstén-
kednek, hogy ott más kunsá-
gi nevezetességnek is helyet 
szorítsanak. Ilyen hagyomá-
nyunk a kunhímzés, amely-
nek jeles és elismert készítőji 
a Túrkevei Népi Díszítő-
művészeti Szakkör tagjai. A 
munkáikból készült kiállí-
tást dr. Nagy Molnár Miklós a 
Györffy István Nagykun Mú-
zeum igazgatója nyitotta meg. 
Dr. Nagy Molnár Miklós volt 

az elnöke annak a konferenci-
ának, amit a kunhímzés- és a 
vertcsipke nagykunsági hely-

zete felmérésének szenteltek 
az előadók. Az első nap dél-
utánján megnyílt a Juhszár-
nyék, amelynek „üzemelteté-
sét” az idén is Sz. Nagy Eme-
se és a Bengecseg Alapítvány 
vállalta citeratanulással, sütés-
főzéssel, csillagdobással, juh-
karámmal, látófával együtt. A 
szombat reggel kezdődő ver-
senyen több mint kétszáz bir-
ka főtt, ebből a felnőttek főző-
versenyére 167-en neveztek, de 

persze verseny indult a gyer-
mek és az ifjúsági főzők ré-
szére is. A kirakodóvásár sát-
rai között most az elrendezés 
miatt jobban el lehetett jár-
ni, de jól is jött, hiszen – sze-
rintem – talán tizenötezer lá-
togató is megfordult ott a két 
napon. Bármennyien voltak 
is, a nap igazi vásári jó hangu-
latban telt – a háromszor kel-
lemetlenkedő zápor sem tudta 
elrontani.

Eredmények: gyermek ka-
tegória: 1. Konok kunok csa-
pata; 2. Deák Ferenc csapa-
ta; 3. Bakó Mihály csapata. If-
júsági kategória: 1. Birkata-
nya csapata; 2. Kádas György 
Általános Iskola csapata; 3. 
Mátyus Lajos csapata (a zsűri 
elnöke Frank Sándor Venesz-
díjas mesterszakács). A fel-
nőtt kategóriában több első 
(második és harmadik) helye-
zést ítélt oda a Benke László 
négyszeres olimpiai mester-
szakács vezette zsűri. A leg-
több pontot szerezte és a ván-
dorserleget Béresné Balla Ka-
talin (és csapata) vette át, el-
ső helyezést értek el még: 
Györfi Gábor Péter (Karcag), 
a Tiszacsegei Hagyományőrző 
Néptánc Egyesület, Laboncz 
János (Karcag), Törzsök La-
jos (Karcag), ifj. Barta László 
(Karcag). A társadalmi zsűri 
díjazottjai: 1. ifj. Hubai Imre, 
2. id. Csontos György, 3. Ba-
logh Szilveszter.

XIII. Karcagi Birkafőző Fesztivál

Dr. Fazekas Sándor vidék-
fejlesztési miniszter, Varga Mi-
hály államtitkár, a térség or-
szággyűlési képviselője, va-
lamint az érintett települések 
(Berekfürdő, Karcag, Kisúj-
szállás és Kunmadaras) pol-
gármesterei, és az önkormány-
zatok szakemberei jelenlétében 
számolt be a projekt menedzs-
ment a múlt hét hétfőn (június 

21-én) a Karcagi kistérség hul-
ladéklerakóinak rekultiváci-
ós programja című beruházás 
újabb, immár utolsó ütemének 
megindulásáról.

A hivatalos megje-
lölése szerint KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0002 jelű 
projekt megvalósítására még 
2007-ben a Nagykunsági Kör-
nyezetvédelmi Kft. közremű-
ködésével pályázott a Karca-
gi Többcélú Kistérség. A fen-
tebb említett négy település öt 
szemétlerakójának biztonsá-
gossá tételét célzó elképzelés 
2008 júniusában kapott lehető-
séget a kivitelezésre. Az elvég-
zendő munka során az öt ré-
gi, évek óta lezárt és elhagyott 

települési hulladéklerakót fel-
bontják, az ott elhelyezett hul-
ladéktestet felszedik, átválo-
gatják, majd mechanikai keze-
lés után az újabb elvárásoknak 
megfelelő rétegekben helyezik 
el ismét. Az „áthalmozás” és 
elhelyezés után a területet le-
zárják és itt honos növények-
kel ültetik be, azaz visszaillesz-
tik a tájba. Az Európai Unió tá-

mogatásával, a Kohéziós Alap 
társfinanszírozásával megva-
lósuló beruházás összköltsége 
1.370.319.767 forint, amit tel-
jes egészében az elnyert támo-
gatásból finanszíroznak. A ta-
valy szeptemberben lezárult 
második forduló után most el-
kezdődött a harmadik, a kivi-
telezési szakasz. Dóka Gábor 
projektmenedzser tájékoztatá-
sa szerint jelenleg a kivitelezés 
közbeszereztetése, kiválasztása 
és a mérnök tender lezárása fo-
lyik. A közbeszereztetés lezárá-
sa után, tervezhetően 2011 júli-
us-augusztusban indul a mun-
ka, amely 2012 augusztusában 
fejeződik be.

Elek György

Rövidesen indul 
a rekultivációs program

Tisztelt Olvasóink!
Legközelebbi lapszámunk július 29-én jelenik meg. A szerkesztőség 
a megváltozott nyári megjelenés időszakában délelőttönként 
ügyeletet tart.
Tisztelettel:

a szerkesztőség

Kátyúzás

Június hónap folyamán hajtották végre az önkormányzati 
kezelésben lévő városi és külterületi utak javítását, amely mun-
ka felügyelete az idén a Városgondnokság hatáskörébe került. 
Molnár Pál, a Városgondnokság vezetője tájékoztatása szerint 
az előzetesen felmért kátyúk és hálósan berepedezett részek 
javítását hajtották végre, s a munka során mintegy 200 tonna 
aszfaltot használtak fel.

- A szoros gazdálkodás ered-
ménye az, hogy másfél év alatt 
sikerült a felére csökkenteni az 
intézmény adósságállományát. 
Ez, a csökkenő OEP bevétele-

ink mellett igen nagy fegyver-
tény. Azzal, hogy el tudtuk ke-
rülni az úgynevezett negatív 
spirált, és az adósság a 2009. 
évi 639,4 millióról 2011 júniu-

sára 351 millióra csökkent, re-
ális esélyünk mutatkozik ar-
ra, hogy „lenullázzuk” és tiszta 
lappal kezdjük az új évet.

A további jó hírek közé tar-
tozik, hogy reumatológiai ren-
delés indult be, illetve egy új 
traumatológus állt munká-
ba a kórházban. A fogásza-
ton ismét két orvos dolgozik, 
és július 4-én a kórház hiva-
talosan is átveszi a Szerencse-
játék Zrt.-től kapott pénzből 
vásárolt szívultrahang beren-
dezést, ami nagy-nagy hiányt 
pótol és napokon belül teljes 
üzemben működni fog. És hát 
folytatódik a felújítás harma-
dik üteme, amelynek híreit a 
4. oldalon találják.

Kórházi hírek
Ahogy az országos híradásokból 
hallani, a magyarországi kórházak 
zöme súlyos anyagi gondokkal, ezzel 
együtt eladósodással küzd. A Kátai 
Gábor Kórházról köztudott, hogy 
az évtized végére, 2009-re 639,4 mil-
lió forint adósságot halmozott fel. 
A hatalmas adóságállomány kezelé-
sére az önkormányzat, illetve az in-
tézmény számos intézkedést lépte-
tett életbe, de vajon mekkora ered-
ménnyel? - tettük fel a kérdést júniu-
si látogatásunk alkalmával dr. Nagy 
Mihály főigazgató főorvosnak.

Érdekes és tanulságos volt megfigyelni, ahogy a város, a környék és a 
más vidékre való pörköltkedvelők készültek az újabb birkafőző feszti-
válra. Ami most már legyőzhetetlen. Nem bírt vele a tavalyi eső, az idén 
három zápor is próbálkozott, de eredmény nélkül. A közönség maradt, 
a programok folytatódtak, mégpedig remek hangulatban. A tizenhar-
madik verseny más elrendezésben várta az érdeklődőket, és most csak 
két napra tervezték. Az első megoldás így utólag szólva is jónak bizo-
nyult, a két nap meg talán elég is volt, hiszen ami szokott, így is belefért.
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Közéleti szilánkok

Só és selyem
Ha megkérdeznék egy kvízjátékban, 

hogy milyen közös nevezője lehet a két, 
címben lévő szónak, lehet, elsőre nem 
sokan tudnának rá válaszolni. Aztán csak 
rájönnének, hogy valamikor mindkét 
szóhoz kapcsolódott az út is, és nagyon 
fontos tartalommal bírt. Nem is akarom 
ezt részletezni, mindenki hallotta a tör-
ténelem órákon. És az sem véletlen, hogy 
a sóutak Magyarországról, a Tisza–men-
ti településektől indultak Nyugat Európá-
ba, a selyemutak pedig Kínából. Mind-
kettőnek elsősorban gazdasági jelentő-
sége volt, de kulturális és technológiai 
összeköttetést is biztosított az út külön-
böző állomásai között.

Most, a kínai kormányfő látogatása 
után, sok publicisztikai írásban fölvető-
dött ez, és a magyar – kínai kapcsolatok 
története. Az sokak előtt nyilvánvalóvá 
vált - már tavaly -, hogy valami készülő-
dik, nem csak úgy „ukmukfukk” végződ-
tek a tárgyalások az IMF-el.

Jellemző, hogy a Népszava publicistá-
ja (Andressew Iván) rögtön elkezdett mo-
ralizálni, hogy a tibeti zászlót megtapos-
ták honi rendőreink, és még Balog Zoltán 
jelenlegi államtitkár is tibeti zászlót len-
getett anno. (Furcsa mód az nem zavarta 
Andressew urat, amikor a magyar zász-
lót is megtaposták az 56-os forradalom 
50. évfordulóján székesfővárosunkban, 
és számos honfitársunkat gumilövedék-
kel és viperákkal egzecíroztatták. Akkor 
eszébe sem jutott az emberi jog fogal-
ma. Most bezzeg, ezerrel nyomatja. 

Szó, ami szó, Kínában jóval keveseb-
ben tudják hol van Magyarország, mint 
fordítva, de ezen egyáltalán nem lehet 
csodálkozni. (És azon sem, ha pl. a China 
Open snooker bajnokságon a magyarok 
nem éppen Ding Yun-hui-nak szurkol-
nak, hanem John Higginsnek.)

Hát, igen. Mélyen megrendítette eze-
ket a liberósokat, ez a magyar–kínai kö-
zeledés. Mert ez még talán Magyaror-
szág javát is szolgálhatja a következő év-
tizedekben. (Mi lesz aztán az ő atlanti 
köldökzsinórjukkal?) Talán még az álta-
luk tönkretett közösségi közlekedés is fel-
lendülhet kínai segítséggel, és nem any-
nyi idő alatt érnének föl vonaton Nyír-
egyházáról  Budapestre a nyírségi em-
berek, mint ma, a Pekingből Sanghaiba 
utazó kínaiak. (Mert a kínai gyorsvasút 
kb. háromszor gyorsabb, mint az ameri-
kai megfelelője.)

Arról nem beszélve, hogy a történe-
lem órákon is talán majd szóba kerül-
ne, nem csak a kínai rokonság, hanem 
a majd napra pontosan, 111 évvel ez-
előtt (1900. junius 11-én) Santungban ki-
robbant ún. „boxerlázadás” leverésében 
nyújtott magyar katonai segítség is. Ezt 
bizony nem tanították, de a „Mária Te-
rézia” cirkáló Polából eljutott annak ide-
jén Kínába, fedélzetén több magyar ten-
gerésszel és tengerésztiszttel. Ahol a ma-
gyarok vitézen és hősiesen harcoltak, és 
egy Pap Lajos nevezetű hadapród hősi 
halált is szenvedett a Pei–Ho folyó torko-
lata közelében…

- ács -

HÍREK

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Július 2-3. Dr. Magyar György Kg., Hajnal utca 22. Tel.: 06/30-852-0465
Július 9-10. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport utca 13. Tel.: 06/30-205-3260
Július 16-17. Dr. Domán György Kg., Ady E. utca 58. Tel.: 06/30-434-5950
Július 23-24. Dr. Terjék Imre Kg., Duna utca 7. Tel.: 06/20-939-4650
Július 30-31. Dr. Godó Zoltán Kg., Körös utca 40. Tel.: 06/30-218-5722.

TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ 
TÜDŐSZŰRŐ VIZSGÁLATRÓL
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala értesíti a Tisz-

telt Lakosságot, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv megyei tiszti főorvosa a 2480-
3/2011. sz. határozatával elrendelte a Jász-Nagykun-Szolnok Megye 
területén huzamos jelleggel tartózkodó 30 éves és ennél idősebb la-
kosok kötelező tüdőszűrő vizsgálatát. A Megyei Tüdőgondozó Intézet 
2011. június 10-től – 2011. augusztus 08-ig végzi városunk lako-
sainak szűrővizsgálatát az alábbiak szerint:

A vizsgálat helye: Kátai Gábor Kórház Pszichiátria épületének 

földszintje (Karcag, Zöldfa út 48.)
Szűrési idő naponta:
 Hétfő: 12:30-tól – 16:30-ig
 Kedd: 08:30-tól – 12:30-ig
 Szerda: 12:30-tól – 16:30-ig
 Csütörtök: 08:30-tól – 12:30-ig
 Péntek: 08:30-tól – 12:30-ig
2011. 08.08.  Hétfő: 12:30-tól – 16:00-ig.
A szűrővizsgálat alól mentesülnek azok a személyek, akik egy éven 

belül ilyen vizsgálaton igazoltan részt vettek, illetőleg a tüdőgondo-
zó intézetben gyógykezelés alatt állnak.

Kérem, hogy a szűrésre kötelezett a személyi igazolványával és be-
tegkártyájával (TAJ szám) a személyre szóló értesítésen megje-

lölt időpontban szíveskedjen a vizsgálaton részt venni.
Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a tüdőszűrésre 

kötelezett a vizsgálaton nem jelenik meg, vagy távolmara-

dását nem igazolja, akkor szabálysértést követ el, mely a 218/1999. 
(XII. 28.) Kormányrendelet 102. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján 
pénzbírsággal sújtható.

A 30 éven aluli lakosok (munkakör ellátásához vagy tanulmányainak 
folytatásához szükséges) tüdőszűrése az alábbiak szerint történik:

- 18 éves kor alatt személyi igazolványával, betegkártyájával, orvosi 
beutalóval, szülői kísérettel szíveskedjen megjelenni,

- 14-30 éves korig a szűrésért a jogszabályok szerint fizetni kell, pos-
tai csekket a szűrés helyén lehet kérni.

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató
Tisztelt Ügyfelek!
A Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kormányhivatal 
Nyugdíjbiztosítási Igazgató-
sága a kihelyezett ügyfélszol-
gálatát július és augusztus hó-
napokban szünetelteti.

Szeptembertől kezdődően 
ismét folytatják tevékenységü-
ket.

Megértésüket köszönjük.

A Györffy István Általános 
Iskola 7.c osztálya megköszö-
ni Bene Sándor vállalkozónak 
és Szabó Istvánnak a 2011. jú-
nius 14-i sétakocsikázáshoz 
nyújtott támogatását. 

Szeretett Testvérek, ked-
ves Gyülekezeti-tagok, tisztelt 
Ügyfelek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
2011. július 1-től (péntek) a 
Karcagi Református Egyház-
község Lelkészi Hivatala az 
alábbiak szerint tart nyitva:

Hétfőtől-csütörtökig: 7:30 
órától 16:00 óráig, pénteken: 
7:30 órától 13:30 óráig.

Szeretettel és tisztelettel 
várjuk Önöket.

Áldás, békesség!

Péter Pál napja táján, ahogy 
azt már a régiek is megfogal-
mazták, felszakad a gabona 
gyökere, vagyis beérik a bú-
za, az árpa és lehet kezdeni az 
aratást. Az őszi árpa betakarí-
tását már a múlt héten elkezd-
ték, a búza aratása is rövide-
sen kezdődhet. Az idei kilátá-
sokról Hubai Imre gazdálko-
dót kérdeztük.

- Jó közepes terméssel szá-
molunk. 3,5-4 tonna közé vár-
ható az őszi árpa termése, és 
évtizedes tapasztalat az, hogy 
amit az őszi árpa ad, körülbe-
lül annyit ad az őszi búza is.

- Sikerült valamivel pótolni 
az ősszel kiesestt vetéseket?

- Sikerült, elsősorban kuko-
ricával, napraforgóval, köles-
sel, mustárral, olajretekkel.

- Hogyan mutatják a tava-
sziak?

- Azt lehet mondani, hogy 
szinte optimálisak. Fejlett-
ségüket tekintve is nagyon 
jók. Már van olyan naprafor-
gó tábla, ami hamarosan virá-
gozni kezd.

- Mik a legközelebbi felada-
tok – az aratáson kívül?

- A széna betakarítása még 
nagyon fontos feladatunk. Mi-
re az aratási munkák megkez-
dődnek, be kell fejeznünk a 
széna betakarítását. Azután 

jön a gabona aratása. Azután 
egy kis lélegzethez jutunk és 
augusztusban megint kezdő-
dik a napraforgó, a kukorica, a 
köles, a maglucerna, az olajre-
tek, mustár, zab betakarítása. 
Az utóbbi időben leesett csa-
padék nem volt annyira ked-
vező a gombabetegségeknek, 
tehát nem volt hosszan tartó 
párás, nedves időjárás. Olyan 
optimális növényegészségügyi 
helyzet előtt állunk a gabo-
nánál, ami azt is jelenti, hogy 
semmiféle gombabetegséggel 
nem kell számolni.

- Milyen lett az idei széna-
termés?

- Jó közepesnek mondható. 
Volt egy száraz időszak, ami 
nem tette lehetővé, hogy az 

aljnövényzet teljes mértékben 
feljöjjön. Meg vagyunk vele 
elégedve, mert amit a mennyi-
ség nem adott meg, azt a mi-
nőséggel pótolja a gyepszéna 
is és a lucerna is.

- Van ami megegye? Vagyis: 
milyen az állatállomány?

- A szénafogyasztó, tehát a 
gyepterületet hasznosító állat-
állomány szaporodóban van 
Karcag területén, ami öröm-
mel tölt el bennünket, de még 
korántsincs annyi, amennyit 
szeretnénk. Az átlagos meny-
nyiségnek bő egyharmadával 
rendelkezünk, de bízunk ab-
ban, hogy az elkövetkező egy-
két évben az állatállomány 
minimum megduplázódik.

Elek György

Közepes termés várható

2011. június 20-án ha-
gyományainkhoz híven 
újra együtt tölthettek egy 
kellemes délutánt a Déry-
né Művelődési és Ifjúsági 
Központ „Életet az évek-
nek” Nyugdíjas Klubjá-
nak tagjai és unokáik a 
Nagyszülők – Unokák 
Napján. Ifjak és örökifjak 
együtt játszottunk, varrtunk, 
díszítettünk a Nagykun Lá-
togatóközpont udvarán. Diót 
törtünk, célba dobtunk, textil 
egérkét, papír képkeretet ké-
szítettünk, befőttes üveget és 
mézeskalácsot díszíthettünk. 
Nem maradtunk éhesek sem, 
hiszen megkóstoltuk klubve-
zetőnk, Walter Jánosné Mar-
gó ízletes kölesmáléját, majd 
a kemencében sült kenyérlán-
gost. 

A kiállítást végigjárva fel-
elevenítettük a kunok útját, a 
Nagykunság hagyományait, 

megküzdöttünk a törökökkel, 
bekukkantottunk a lápi világ-
ba, megkötöttük a kun cso-
mót, harcoltunk Kováts Mi-
hály oldalán, jót derültünk 
Mézes Gergely történetén.

Köszönjük a Karcag Városi 
Önkormányzat és Andrásiné 
Peszeki Ágnes mézeskalács-
készítő támogatását, amellyel 
lehetővé tették e felejthetetlen 
délután programjának megva-
lósulását.

Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központ

„Életet az éveknek” 
Nyugdíjas Klubja

Nagyszülők – Unokák Napja 2011.
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Par la men ti Nap ló

Heti parlamenti beszámo-
lóm összekapcsolódik a hét-
vége diplomáciai eseményei-
vel. (Szívesebben kapcsoltam 
volna össze, egy jó birkapör-
költtel a karcagi fesztiválon, 
de mit lehet tenni, ha a világ 
második gazdasági hatalmá-
nak vezetője éppen ekkor tár-
gyal velünk…) Szóval ismerik 
a kínai licitet, amelyik fordít-
va halad. Nem alulról emel-
kedik az ár egyre magasabb-
ra, hanem a kikiáltó mond egy 
nagyon magas árat, azután 
szépen egyre kevesebbet, egé-
szen addig, míg valaki el nem 
kiáltja: „Tartom!” Akkor csi-
nálnak általában ilyet, ami-
kor lehet tudni, több licitező 
is lesz az árura. Így van vala-
hogy Kínával is az egész világ. 
Mindenki vállalkozni, keres-
kedni, üzletelni akar Kínával, 
de sok a rizikó. Az európai-
ak félnek termékeik, szabadal-
maik lekoppintásától, és az ol-
csó kínai áruk mindent elsöp-
rő hullámától, Amerikát a nö-
vekvő katonai erő, gazdasági 
befolyás és emberi jogok kér-
dése aggasztja, de ugyanakkor 
túl csábító a piac, a gazdasági 
lehetőség.

A magyar kormány most lé-
pett, gazdasági előnyt farag-
va az eddigi hátrányból. A kí-

nai áruk már úgy is itt vannak, 
jöjjön hát az a tőke is, amely-
lyel további munkahelyeket tu-
dunk teremteni, kölcsönös elő-
nyök alapján. A hétfői parla-
menti vitában újra elhangzott: 
egymilliárd euró értékben tá-
mogat Kína magyarországi fej-
lesztéseket, magyar állampapí-
rokat is vásárolnak, 12 konkrét 
gazdasági megállapodást ír-
tak alá magyar-kínai partnerek 
(köztük a szolnoki citromsav-
gyárét, ahol 200-300 embernek 

lehet majd új munkahelye), di-
ákok kölcsönös cseréjére ke-
rülhet sor, kulturális intézetek 
nyílnak mindkét országban. 
Nem szabad összekeverni Ma-
gyarország érdekeit az embe-

ri jogok kínai helyzetével, vagy 
Tibet-ügyével. Ráadásul el kell 
ismerni, hogy Kínában az el-
múlt években százmillióknak 
oldották meg az ellátását, olya-
nokét, akik előtte szó szerint 
éheztek. Aki életében nem la-
kott jól, az nehezen tud a sza-
badság és demokrácia kérdése-
iről elmélkedni.

Tehát… Mindent a ma-
ga helyén és idején értelmez-
zünk. Hétfőn az LMP frakci-
ója valóban szépen mutatott a 

Tibet feliratú és zászlójú pó-
lókban, csak tartok tőle, hogy 
ezeket a trikókat is Kínában 
gyártották. A kínaiak így (is) 
gondolkodnak…

Varga Mihály

Kínai licit, magyar leütés

Meghívó
A 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője nyári, város-

ismereti autóbuszos kirándulásra hívja és várja a választókerület 
lakóit: nagyszülő-szülő-unoka korosztályig.
Időpont: 2011. július 27 (szerda).
Indulás: 13:30-kor a Kádas György Általános Iskolától (Kisújszál-

lási út 45.)
Útvonal: - Görög-keleti templom
-  Nagykun Látogatóközpont
-  Szentannai Sámuel Gimnázium új épülete és az iskolamúzeum
-  Kun Lovarda: bemutató.
A kirándulásra jelentkezni lehet:
-  személyesen: fogadóóra keretében, 2011. július 5-én (kedden) 

10 – 12 óra között a Kádas György Általános Iskolában.
-  telefonon: 06/30-240-0413-as számon a fogadóóra keretében.

Várjuk az érdeklődőket!
A részvételt a jelentkezés sorrendjében tudjuk biztosítani!

Pánti Ildikó
a 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője

János nap éjszakája a nyár napforduló ünnepe, amikor a legrövidebb 
az éjszaka, de a régi időkből a naphoz kapcsolódik a tűz megün-
neplése. A keresztény ünnepek között, mint Keresztelő Szent János 
(Szent Iván) emléknapja lett jeles nap. Ehhez a naphoz kapcsolódik 
a Szent Iván éji tűzugrás szokása, ami a megtisztulást, az egészséget, 
a gyógyulást, a szerelmet, a házasságot volt hivatva (első)segíteni. A 
tűzugrás alkalmát elevenítették fel az Iringó néptánckör tagjai júni-
us 23-án éjszaka. A Sugalló zenekar közreműködése mellett nemcsak 
a tűzugrás, hanem az éjszakába nyúló táncház is sikeres volt.

P Á L Y Á Z A T
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága pályáza-
tot hirdet az alábbi munkakör betöltésére: MEZŐŐR.
Betöltéséhez szükséges feltételek:
-  8. általános iskolai végzettség,
-  Saját tulajdonú segédmotor-kerékpár, ill. annak vezetésére 

feljogosító okmány,
-  Karcag város külterületének ismerete,
-  Büntetlen előélet.
Az elbírálásnál előnyt jelent: mezőőri vizsga, fegyvervizsga.
Illetmény és egyéb juttatás: A Közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan 

idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A pályázat részeként benyújtandó iratok: Szakmai önélet-

rajz. Végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolata.
Az állás betöltésének várható időpontja: 2011. augusztus 02.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 27.

Jelentkezni írásban, 2011.július 22-ig lehet az alábbi cí-
münkre: Városi Önkormányzat Városgondnoksága 5300 Kar-
cag, Villamos u. 109. Tel.: 59/311-411 Fax: 59/311-538

I. sz. Fogászati körzet
 Rendel: Dr. Gabányi Zsolt
 Rendelési idő: hétfőtől - péntekig 8.00 - 

14.00-ig
 A rendelés helye: Kátai Gábor Kórház I. 

emelet 105. sz. rendelő
 Előjegyzés kérhető: 06-59/507-191 telefon-

számon
 Akut esetek fogászati ellátása és Rtg. diag-

nosztika 9.00-12.00 óráig.

II. sz. Fogászati körzet
 Rendel: Dr. Egri Krisztina
 Rendelési idő: hétfőtől - péntekig 8.00 - 

14.00-ig
 A rendelés helye: Kátai Gábor Kórház I. 

emelet 106. sz. rendelő
 Előjegyzés kérhető: 06-59/507-191 telefon-

számon
 Akut esetek fogászati ellátása és Rtg. diag-

nosztika 9.00-12.00 óráig.

Reumatológiai szakrendelés
 Rendel: Dr. Szabó Zoltán
 Rendelési idő: csütörtök 11.00-15.00
 Rendelés helye: Kátai Gábor Kórház I. 

emelet 120. sz. rendelő

 A betegeket előjegyzés alapján, háziorvosi 
beutalóval tudjuk fogadni

 Előjegyzés kérhető: 06-59/507-106 telefon-
számon

Reumatológiai szakrendelés
 Rendel: Dr. Németh Ágnes
 Rendelési idő: csütörtök 11.00-15.00
 Rendelés helye: Reumatológia rendelő
 A betegeket előjegyzés alapján, háziorvosi 

beutalóval tudjuk fogadni
 Előjegyzés kérhető: 06-59/507-106 telefon-

számon

Orthopédiai szakrendelés
 Rendel: Dr. Dezsőfi Ferenc
 Rendelési idő: csütörtök 8.00-11.00
 Rendelés helye: Orthopédiai rendelő
 A betegeket előjegyzés alapján, háziorvosi 

beutalóval tudjuk fogadni
 Előjegyzés kérhető: 06-59/507-106 telefon-

számon”

Dr. Nagy Mihály
főigazgató

„Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a karcagi 
Kátai Gábor Kórház alábbi rendelésein új orvosok, 

szakorvosok kezdték meg tevékenységüket.

2011. július 2-án (szombaton) 19 órától fellépnek
a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 

Népdalköre és Néptánc-csoportjai
2011. július 9-én (szombaton) 19 órától fellépnek

KARCAG VÁROS VEGYESKARA
és a SINFUL PASSIONS EGYÜTTES
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

„FŐTÉRI RANDEVÚ”
a Kossuth téren, a sétáló utcán felállított filagóriánál.
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Kunhalom Polgári Kör

Könyvbemutató
2011. június 20-án a Városi 

Csokonai Könyvtár és a Kun-
halom Polgári Kör rendezésé-
ben mutatta be Rideg István 
Ötvös László Váci Mihály-díjas 
pap költő Fénysugarak magyar 
irodalmunkban című gyűjte-
ményes tanulmánykötetét.

Rideg István bevezetőül a 
költő Szencivel a Nagyerdőn cí-
mű, a meghívón közölt versét 
elemezte, amelynek lenyűgö-
ző ereje cifraság nélküli rövid 
mondataiban rejlik. Majd ar-
ról szólt, hogy a címben a fény-
sugarak az isteni, a krisztusi je-
lenlétre utal.

A kötet jelentős részét a deb-
receni Méliusz Rádióban el-
hangzott 13 interjú szövege ad-
ja. Ezekben Ötvös László arról 
vall, hogy a magyar irodalom 
jeles alakjainak életében ho-
gyan jelenik meg a Szentírás. 
Tíz költő-író – Kiss Tamás, 
Ady Endre, Czine Mihály, Jó-
zsef Attila, Móricz Zsigmond, 
Simándy Pál, Szabó Dezső, 
Szabó Pál, Veres Péter, Sinka 
István – munkásságában fe-
dezteti fel a fénysugarakat a 
származás, a családi indítta-
tás, a nevelődés és a művek vi-
szonylatában Ötvös László. 
Leginkább a kötet első része 
számíthat nagy érdeklődésre, 

hiszen szakavatott bibliaku-
tató, lelkipásztor, egy modern 
prédikátor és poéta szellemi-
sége vizsgálja meg a művészek 
alkotóműhelyeit, a vallásos ih-
let megjelenő formáit.

A második részben (Beszél-
getések) Ötvös László beszél-
get Kocsis Elemér püspökkel, 
majd Komáromi Gáborral. Il-
letve vele készít interjút Kovács 
János (Szükségünk van a csodá-
ra) és Varga Lajos.

A harmadik rész kiemelke-
dő szép tanulmánya: Kálvin az 
irodalomban. De öröm itt ol-
vasni Bocskai István fejedelem 
történelmi jelentőségéről és 
Váci Mihály bibliájáról is.

A kötet negyedik részében a 
pap költő munkásságát elem-
zik Laczkó András, Csohány 
János, Szendrei Ildikó, Barcs 
János, Békefy Lajos és Rideg 
István illetve Rideg Enikő Ale-
xandra.

A beszélgetés során Ötvös 
László Kiss Tamás Ablak, Ady 
Megőszült a tenger, Az Úr érke-
zése, József Attila Tiszta szív-
vel című verseiről, illetve Veres 
Péter bibliaolvasatairól beszélt.

Végezetül a költő a kis szá-
mú, de lelkes közönségének 
dedikálta a kötetét.

R. I.

„Kátai Program”
Kórházfelújítás a nagykunságiak egészségéért

A „Kátai Program” (a 
TIOP-2.2.4/09/1-2010-0001 je-
lű pályázat) kivitelezési mun-
kái 2010. október 1-jén kez-
dődtek. A tizennyolc hónapig 
tartó munka során átalakítják 
a szakrendelői épület egyes ré-
szeit, végrehajtják a diagnosz-
tikai szakmai munkát szolgáló 
géppark cseréjét, digitális tech-
nikán alapuló berendezéseket 
állítanak rendszerbe a radioló-
gián, ami a program keretében 
egy CT berendezéssel is bővül. 
Modernizálják a labort, a be-
tegirányító rendszert, felújítják 
a sterilizálót, átalakítják a pa-
tológia helyiségeit és berende-
zését, és kiegészítik az intenzív 
osztály felszerelését. A mun-
kálatokra a program 1,4 milli-
árd forintos uniós forrást és 10 
%-os önkormányzati önerőt, 
azaz 1,5 milliárd forintot biz-
tosít.

A kórház szakmai, műszaki, 
gazdasági vezetése, az önkor-
mányzat szakemberei és a pro-
jektmenedzsment tavaly októ-
ber óta eltelt idő alatt elvégez-
te a munkák előkészítését és 
kidolgozta a kivitelezés üteme-
zését is, amely szerint az első 
„látható eredményt” a CT be-

rendezés megvásárlását 2011 
júliusára,  az egész projekt zá-
rását pedig 2012 tavaszára idő-
zítették. Most azonban át kell 
ütemezni a rész határidőket. 
Dr. Czinkotay Frigyes projekt-
menedzser és dr. Nagy Mihály 
főigazgató főorvos tájékoztatá-
sa szerint a közbeszerzési tör-
vény és a közbeszerzés jóváha-
gyásának változásai miatt el-
húzódott az engedélyezteté-
si eljárás, e miatt módosulnak 
a belső határidők, ám a beru-
házás 2012. március 31-i végső 
határidejét tarthatónak látják.

A beruházásban jelenleg a 
gépműszer-, illetve a kivitele-
zési munkák közbeszerezte-
tése folyik. E két nagy közbe-
szerzési eljárás a közreműkö-
dő szervezet által minőségbiz-
tosított s az egyik eljárásban 
az NFÜ közbeszerzés-felügye-
leti osztályának jóváhagyásá-
val is rendelkeznek. Tehát most 
történik a műszer beszállító és 

a kivitelező kiválasztása, amely 
alapján majd az effektív építé-
si és kivitelezési munkák meg-
kezdődnek. A beruházás látvá-
nyos része ezután kezdődik.

Az érintett épületrészek 
költöztetése még nem kezdő-
dött el, de az ehhez kapcsoló-
dó munkák, mint pl. a felsze-
relés és a bútorok felmérése, 
véleményezése már folyamat-
ban van. A betegellátás zavar-
talan és ha sikerül a költözte-
tést és a szolgáltatások pótlá-
sát a terveknek megfelelően 
teljesíteni akkor az építkezés 
ideje alatt is az marad. A Kór-
ház vezetése folyamatosan 
biztosítja a fenntartó kontroll-
jának lehetőségét és a problé-
mák is folyamatosan megtár-
gyalásra kerülnek. A beruhá-
zás megvalósításán dolgozó 
szervezetek közötti együttmű-
ködést a Kórház menedzs-
mentje megbízhatónak, jónak 
ítéli.

2011. június 8-10-e között 
Szepsi-i barátaink látogatták meg 
ismét iskolánkat. 2004 óta ápol-
juk ezt a szép hagyományt. A ta-
lálkozás célja nemcsak a testvér-
városi hivatalos kapcsolat ápolá-
sa, hanem az, hogy a fogadó csa-
ládok megismertessék a vendég 
gyerekekkel a karcagi vendégsze-
retetet, szokásokat, néphagyo-
mányokat. Az első nap délután-
ján sportversenyben mértük ösz-
sze tudásunkat. Közös rendez-
vényünket Kovácsné Kerekes 
Katalin képviselő asszony, az Ok-
tatási, Kulturális és Sport Bizott-
ság elnöke nyitotta meg. A fiú és 
lány kosárlabda valamint labda-
rúgás sportágakban született ösz-
szetett eredmény alapján (3:2-re) 
a Kiskulcsosi Általános Iskola ta-
nulói bizonyultak ügyesebbnek. 
A nap zárásaként a tanár – diák 
mérkőzés aratott nagy sikert a kö-
zönség számára.

A másnap nagyon álmosan in-
dult, hiszen valamennyien későn 
tértünk nyugovóra, de a tiszafü-
redi szabadstrand vize hamarosan 
felfrissítette a társaságot. A közös 
fürdőzés, labdázás után megebé-
deltünk, és indultunk a Porosz-
ló Tisza-tavi Tanösvény sétára. A 
program során, hajókirándulá-
son is részt vehettünk, majd gya-
logosan megcsodálhattuk a Ti-
sza-tó növény és állatvilágát. Kü-

lönösen vendégeinknek nyújtott 
óriási élményt a vad vízi világ lát-
ványa. A harmadik napon a kar-
cagi tűzoltók tartottak látványos 
előadást, bemutatót munkájukról. 
A nagy attrakció az volt, amikor 
a Szepsi-i tanárok Bronto Skylift 
42-es szerkezettel az égbe emel-
kedve panoráma képeket készítet-
tek városunkról. Ezután a Nagy-
kun Látogató Központ kiállítását 
tekintettük meg. A finom ebéd el-
fogyasztása után vendégeink ízelí-
tőt kaphattak a kiskulcsosi balla-
gási szokásokból. Búcsúzó nyolca-
dikosaink utoljára vehettek részt 
a baráti találkozón, ezért a szepsi 
diákokkal együtt „ballagtak” vé-
gig iskolánk udvarán. Búcsúzás-
kor megígértük egymásnak, hogy 
ősszel ismét újra együtt a „nagy 
csapat” Szepsiben. 

Végezetül szeretnénk megkö-
szönni szponzoraink támogatását: 
Karcag Városi Önkormányzat;  
Andrásiné Peszeki Ágnes – mé-
zeskalács készítő vállalkozó; Vad 
István - Kereskedelmi & Hitel-
bank igazgatója; Mészáros Zsoltné 
- Essen Kft. vezetője; Lévai Kál-
mán – Karcag Városi Tűzoltóság 
parancsnoka; Lévainé Kovács Ró-
za – Kováts Mihály Általános Is-
kola igazgatóhelyettese; Kovács 
Zoltán – Karcag Városi Tűzoltó-
ság tűzmegelőzési főelőadója.

Lőkös Zoltán

Jó volt együtt!

A kunhímzést a néprajz-
kutatók – ma is fellelhető kö-
zép-ázsiai párhuzamok alap-
ján – keleti gyökerűnek vé-
lik, de bizonyos jegyei, és az 
a tény, hogy legelső darabjait 
„csak” a 18. századból ismer-
jük, azt valószínűsíti, hogy 
kialakulásában a Hódolt-
ság időszaka is jelentős szere-
pet játszott. Elnevezése tehát 
nem a „kitalálóit” jelenti, ha-
nem azt, hogy itt a Kunság-
ban vert gyökeret a legtartó-
sabban és terjedt el a legszéle-
sebb körben.

Már az első tudósítók kö-
zött lévő Györffy István is az 
eltűnéséről, a növényi festé-
kek megjelenésével a színe-
inek megváltozásáról tájé-
koztatott. A 19. század végé-
től széltében elterjedő gyári 
ruhák, bolti holmik ugyanis 
a kunságiak öltözködéséből, 
szövetei közül is kiszorítot-
ták a régit, a hagyományost, 
és ezzel együtt az ősi díszítő-
művészetet. Hogy a kunhím-
zés mégis fennmaradt, s ma 
a hímzők legfrissebb darab-

jaiból kiállítást lehet rendez-
ni, az azoknak az elkötelezet-
teknek köszönhető, akik a 20. 
században összegyűjtötték és 
megőrizték, majd továbbad-
ták a régi motívumokat és a 
technikát. (Ilyen gyűjtő volt 
Karcagon az 1950-es évek-
ben Nagy Erzsébet Berta ta-
nárnő Szűcs Sándor néprajz-
kutató, író felesége. Az általa 
rajzolt gyűjtemény őrizte meg 
nekünk az 50-es években még 
utolérhető motívumokat.)

A kunhímzés újra felfede-
zésére és elterjesztésére szer-
veződött és alakult meg 1975 
februárjában Túrkevén a Né-
pi Díszítőművészeti Szakkör. 
A túrkevei hímzőasszonyok 
előbb Szádvári Andrásné, 
majd Rácz Kálmánné, ma-
napság pedig Nagy Istvánné 
vezetésével dolgoztak és ér-
tek, érnek el szép sikereket. 
Megyei és országos kiállítá-
sok nívódíjai mellett 1988-
ban Kiváló Együttes lettek, 
1995-ben a túrkevei műve-
lődési házban állandó kiál-
lításuk nyílt, míg legutóbb 

– 2010-ben – a város önkor-
mányzata a kör három és 
fél évtizedes munkásságát 
Túrkeve Városért díjjal is-
merte el. A kunhímzők mun-
káinak „kamarakiállítását” 
nyitotta meg június 24-én 
délelőtt a Déryné Művelődé-
si Központban dr. Nagy Mol-
nár Miklós, a Györffy István 
Nagykun Múzeum vezetője.

A kiállítás megnyitása volt 
a bevezetője annak a konfe-
renciának, amelyen etnográ-
fusok – dr. Bartha Júlia, dr. 
Bereczki Ibolya -, és a kun-
hímzés mellett elkötelezett 
szakember Ország László elő-
adásait hallgathatta meg a 
közönség e régi hímzés kiala-
kulásáról, motívumkincséről, 
illetve a népi díszítőművészet 
kunsági jelenéről, továbbélé-
sének lehetőségeiről. Az ezzel 
kapcsolatos kutatások vég-
ső célja, hogy a kunhímzés - 
a birkapörkölthöz hasonlóan 
- felkerüljön a szellemi kultu-
rális öröksége jegyzékébe.

Elek György

Kiállítás és konferencia

Középpontban a kunhímzés
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Együtt-Egymásért 2006 Alapítvány 
közhasznúsági jelentése 2010. évről

Az Alapítvány 2010. évben eleget tett az alapító okiratban 
meghatározott céloknak. Az Alapítvány vállalkozási tevékeny-
séget is folytat, de az az adóköteles mértéket nem éri el. A tiszt-
ségviselők  munkájukért anyagi juttatást nem kapnak.

2010. évi pénzforgalmi adatok: 
Nyitóegyenleg 2010. január 01. 1.318.152 Ft

Bevételek: 
Kamat:    44.501 Ft
Adó 1 %:  105.769 Ft
Iparűzési adó 1 %:    16.792 Ft
Támogatások:  200.000 Ft
Bérleti díj:  319.250 Ft
2010. évi összes bevétel:  686.312 Ft

Kiadások: 
Anyag költség:    22.758 Ft
Posta, telefon költség:         400 Ft
Biztosítási díj:    22.680 Ft
Bankköltség:      5.521 Ft
Kulturális tevékenység:  526.499 Ft
Adomány:    20.000 Ft
Karbantartás  108.800 Ft
Egyéb kiadás:    51.376 Ft
2010. évi összes kiadás:  758.034 Ft

Záró egyenleg: 1.246.430 Ft
 (Pénztár: 25.576 Ft, Bank: 1.220.854 Ft)
Ebből lekötött betét:    736.918 Ft
Tárgyi eszköz változás: 
Ingatlan bruttó értéke: 10.000.000 Ft
2008. évben elszámolt écs:        40.000 Ft
2009. évben elszámolt écs:      200.000 Ft
2010. évben elszámolt écs:      200.000 Ft
Nettó érték:   9.560.000 Ft

Az alapítvány 2010. évben a kulturális jellegű közhasznú fel-
adatait teljesítette. A pénzeszközeit az alapítvány célkitűzései-
nek megfelelően használta fel. Karcag Városi Önkormányzatá-
tól iparűzési adó 1 %-ából kapott 16.792 Ft, valamint a 105.769 
Ft. személyi jövedelemadó 1 %-ából juttatott  támogatást köz-
hasznú célra, kultúrális feladatokra megvalósítására használta 
fel.

Jótékonysági és nyugdíjas rendezvényeket támogatott, ter-
mészeti katasztrófa áldozatai részére anyagi támogatást nyúj-
tott, történelmi emlékhelyek megtekintését, színház látogatását 
– bérlet útján -  biztosította. Egészségügyi szűrővizsgálatokkal 
kiegészítve tartotta meg az „Egészségmegőrző- betegségmeg-
előző„ c. rendezvényét, s a résztvevők az orvosi előadást köve-
tően mikulás napi szórakoztató programon vettek részt. 85 rá-
szorult család részére élelmiszer karácsonyi ajándék csomagot 
juttatott el.

Köszönjük az alapítványnak nyújtott támogatásokat, s kér-
jük, ha módjában ál,l továbbra is segítse közcélú munkánkat.

Szabóné Dr. Szabó Erzsébet
Kuratórium elnöke

Teremtett értékeink
„Az emberi nemnek hivatása,
…. hogy munkálkodjon, alkosson, teremtsen.”

(Széchenyi István)

1. Bercsényi utca 57. sz.
Szép építésű sü-

tőház, amelyet Bagi 
Szabó Márton épí-
tett az 1890-es évek-
ben.

Érdekessége: a sü-
tőházban a szoba-
konyhás lakás egy-
beépült az ólakkal, 
a pince lejáróval, a 
padfeljáróval, mint 
egy szerves gazdasá-
gi egységet alkotva.

2. Kinizsi utca 39. sz.
1938-as építésű ház, díszített tégla orom-

zattal, díszes kapuval.

3. Fürst Sándor utca 19. sz.
A múlt század végén épült lakóház, szépen 

faragott utcai ablakkal, benne: a biztonságot 
jelentő vaspánttal. Egyedi építésű a „belső 
gang”, amely a házból való ki- és belépéshez 
védettséget jelentett, valamint innen lehetett 
a padlásra is felmenni.

4. Bethlen Gábor utca 1. sz.
Szép utcai homlokzat, díszes ablakkeret, míves ablakok. A ház tetőzete Laboncz János és 

Bartha László ácsmesterek munkája 1928-ból. A mesterek neveit és az évszámot a padláson lévő 
mestergerendában örökítették meg.

Az összeállítás készítette:
Pánti Ildikó

a 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője

ÉRETTSÉGIZETTEK FIGYELEM!
Érettségi utáni nappali és esti tagozatos iskolarendszerű képzések 
indulnak a 2011/2012-es tanévben 
• Gazdasági  Informatikus- emelt szintű (OKJ 54 481 04)
• Pénzügyi-számviteli ügyintéző  (OKJ 52 3432 04)
• Üzleti szakügyintéző (OKJ 55 343 04)

szakokon az ADU Szakképző- és Középiskola Karcagi Tagin-
tézményében (OM azonosító: 035497)
5300 Karcag, Püspökladányi út 14.  
Telefon: 59/503-519, Fax: 59/503-517, 
www.adu-csepel.hu, e-mail: kovacs.szilvia@adu-karcag..hu

A képzés idejére családi pótlék, /árvaellátás/, diákigazol-
vány jár!
Információ, jelentkezés: telefonon, faxon, 
e-mailben, illetve a helyszínen!
Várjuk jelentkezésedet, ne hagyd ki 
a lehetőséget!
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Megkezdődött az idei egyé-
ni versenysorozat az ifjúsági 
sakkozóknál. Az első megmé-
rettetés a május 27-29. között 
megrendezett diákolimpia or-
szágos döntő volt. Itt Egyed 
Judit, mint címvédő, Egyed 
Viktória és Egyed Gábor, mint 
megyei bajnokok szereztek jo-
got az indulásra. A várakozás 
vegyes volt, hiszen a jól sike-
rült NB II. után bíztunk egy 
éremben és a jó szereplésben. 
Gábor kiválóan kezdett, hi-
szen az első 5 mérkőzéséből 
3,5 pontot szerzett, többek kö-
zött legyőzte a 4. és az 5. ki-
emeltet. Ezután sajnos hul-
lámvölgybe került, és a hátra-
levő fordulókban nem sikerült 
pontjait gyarapítani, így a kö-
zépmezőnyben végzett. Viktó-
ria pont fordítva szerepelt, az 
elején két vereséggel kezdett, 
és a hátralevő 6 fordulóban 
begyűjtött 4,5 pontja kevés 
volt a 6. helyhez. Judit címvé-
dőhöz méltóan kezdett, de a 4. 
fordulóban az első rangadón 
vereséget szenvedett. Elúszni 
látszott ekkor a címvédés, de 
az eredmények szerencsés ala-
kulása miatt a 6. fordulóban 
felcsillant újra az esély, ha le-
győzi a kétszeres Európa baj-
nokot. Ezt megtette, és a hát-
ralevő fordulókat is sikerült 
megnyernie. Így a 8. forduló-
ban megszerzett 7 pontja elég 
volt ahhoz, hogy a mezőnyben 
egyedüliként megvédje bajno-
ki címét.

Rá két hétre, június 11-13. 
között Szombathelyen ren-
dezték meg a korcsoportos ra-
pid magyar bajnokságot. Ide 
is a fenti 3 versenyző utazott, 
hiszen a távolság miatt is na-
gyon drága ez a verseny. Az 
előző évben Judit itt is nyerni 
tudott, de most korcsoportot 
váltott ugyanúgy, mint Viktó-
ria, aki kezéből tavaly az utol-
só pillanatban csúszott ki az 
aranyérem. Az időpont és a 
költségek miatt sajnos keve-
sebben voltak, mint korábban, 
de akik eljöttek, azok mind 
nyerni szerettek volna. Gábor 
most is jól kezdett, azonban 
a közepén levő kisebb megin-
gását most egy kiváló hajrá-
val korrigálta, és az 5-7. helyen 
végzett 5,5 pontot szerezve a 9 
forduló alatt. Viktória viszont 
szerencsére ott folytatta, ahol 
abbahagyta, és már az 1. for-
dulóban kivívta a többiek el-
ismerését azzal, hogy legyőz-
te a verseny 1. kiemeltjét. Sze-
rencsére a továbbiakban is jól 
ment a játék. Ugyan az 5. for-
dulóban vereséget szenvedett 
a 2. kiemelttől és ideiglenesen 
át kellett adnia a vezető helyet, 
de kiváló hajrával, az utolsó 4 
fordulóban 3,5 pontot gyűjt-
ve, összesen 7 pontot szerezve, 
megérdemelten szerezte meg a 
bajnoki címet. Judit is ott foly-
tatta, ahol abbahagyta, a két 
héttel korábbi legyőzőjét most 
nagyszerű játékkal verte meg 
és veretlenül, 8 ponttal ő is 

bajnoki címet szerzett ismét. 
Teljesítménye több szempont-
ból is külön dicséretes, mivel a 
második helyezettet 1,5 pont-
tal előzte meg és mindkét baj-
noki címét megvédte.

Ezt követően a magyar baj-
nokság helyett külföldi ver-
senymeghívásoknak tesznek 
eleget a lányok, hiszen sajnos 
a magyar versenyek sokkal 
drágábbak, mint a külföldiek. 
Mindezek az eredmények az 
előző évek munkájának a gyü-
mölcsei, ahol a gyerekek fel-
készülését és versenyeztetését 
sokan segítették mind anyagi-
akban, mind szakmailag, me-
lyet ezúton is szeretnénk meg-
köszönni.

Egyed Zsolt beszámolójá-
hoz megjegyzésem:

A jelenlegi szűkös pénz-
hiány nem magyarázat arra, 
hogy a Magyar Sakkszövetség 
mostohán bánik az ifjúsági 
sakkozók anyagi megbecsülé-
sével. Az ifjúsági versenyeken 
legtöbbször csak az oklevelet 
és az érmeket kapják a díja-
zottak, költségtérítést egyálta-
lán nem. A szülőknek mélyen 
a zsebükbe kell nyúlni, hogy a 
gyermekeik kellő számú ver-
senyen vehessenek részt, ami a 
fejlődésüket biztosítja. A szö-
vetség vezetőinek erkölcsi és 
szakmai kötelessége, hogy az 
ifjúsági sakkozást, az őt meg-
illető helyen kezelje. Ez pedig 
jelenleg nincs így.

Fodor István

Aranyos lányok a Sakk diákolimpián

Július 1. péntek
Betánia – Széchenyi sgt.
Július 2. szombat
Betánia – Széchenyi sgt.
Július 3. vasárnap
Betánia – Széchenyi sgt.
Július 4. hétfő
Oroszlán – Kórház úti
Július 5. kedd
Betánia – Széchenyi sgt.
Július 6. szerda
Kígyó – Horváth F. úti
Július 7. csütörtök
Pingvin – Kossuth tér
Július 8. péntek
Berek – Kiss A. utca
Július 9. szombat
Berek – Kiss A. utca
Július 10. vasárnap
Berek – Kiss A. utca
Július 11. hétfő
Oroszlán – Kórház úti
Július 12. kedd
Betánia – Széchenyi sgt.
Július 13. szerda
Berek – Kiss A. utca
Július 14. csütörtök
Pingvin – Kossuth tér
Július 15. péntek
Betánia – Széchenyi sgt.
Július 16. szombat
Betánia – Széchenyi sgt.

Július 17. vasárnap
Berek – Kiss A. utca

Július 18. hétfő
Oroszlán – Kórház úti

Július 19. kedd
Betánia – Széchenyi sgt.

Július 20. szerda
Kígyó – Horváth F. úti

Július 21. csütörtök
Pingvin – Kossuth tér

Július 22. péntek
Berek – Kiss A. utca

Július 23. szombat
Berek – Kiss A. utca

Július 24. vasárnap
Berek – Kiss A. utca

Július 25. hétfő
Oroszlán – Kórház úti

Július 26. kedd
Betánia – Széchenyi sgt.

Július 27. szerda
Berek – Kiss A. utca

Július 28. csütörtök
Pingvin – Kossuth tér

Július 29. péntek
Kígyó – Horváth F. úti

Gyógyszertári ügyelet

Aradon is ismerik már a 
Karcagi Nagykun Református 
Gimnázium röplabdásait!

2011. június 4-én a Maros-
parti település, Arad adott ott-
hont annak a nemzetközi röp-
labda tornának, amelyre 7 fér-
fi és 6 női csapat érkezett. 
Magyarországot Szarvas, Deb-
recen, Gyomaendrőd és Kar-
cag csapatai képviselték, me-
lyen a karcagi fiatalok nagy-
szerű játékkal 3. helyen végez-
tek. A mérkőzéseket 2 nyert 
szettig játszották, a karcagi fi-
úk 3 győzelemmel és 1 vere-
séggel zárták a játéknapot, mi-
nek utána bronzéremmel, ok-
levéllel és kupával tértek ha-
za Aradról. Külön örömünkre 
szolgál, hogy az egész torna 
legjobb férfi ütőjátékosának 
Gyökeres Árpádot, a Reformá-
tus Gimnázium tanulóját vá-
lasztották, aki különdíjban ré-
szesült. Ezúttal is gratulálunk 
neki és az egész csapatnak az 

elért eredményhez. A bronz-
érem annál is értékesebb ered-
mény, mivel a karcagi volt az 
egyetlen olyan csapat ezen a 
tornán, amely többségében kö-
zépiskolás korosztállyal érte el 
ezt az eredményt a teljes férfi, 
felnőtt mezőnyben. Eredmé-
nyek:

Csoportmérkőzések:
Karcagi Nagykun - Ideea 

Arad 2:0 (21-16, 21-15).
Karcagi Nagykun - PO Te-

mesvár 2:1 (17-21, 21-16, 10-6)
Elődöntő: Pulse Arad - Kar-

cagi Nagykun 2:0 (21-16, 21-19)
Bronzmérkőzés: Karcagi 

Nagykun - Ideea Arad 2:0 (21-
17, 23-21)

A bronzérmes csapat tagjai: 
Nagy Attila Tibor, Budai Csa-
ba, Gyökeres Árpád, Oszlánczi 
Máté, Iványi-Nagy Gábor, Ké-
zi Zoltán, Ferenczi Gábor. Játé-
kos-edző: Major János.

Major János
Szakedző

Meghívó
A Nagykunságért Civil Fórum Egyesület és a Rákbetegek 

Országos Szövetségének karcagi szervezete meghívja Önt, és 
minden kedves ismerősét a soron következő rendezvényére.

A rendezvény helyszíne: Városi Csokonai könyvtár.
A rendezvény időpontja: 2011. július 14. 15 óra.
A rendezvényen előadás hangzik el a betegjogok érvénye-

süléséről.
Előadók: Dr. Kormányos Nóra, az Egyenlő Bánásmód Ha-

tóság munkatársa, valamint
Bodnár Ágnes jogi szakokleveles betegjogvédő.
Dr. Kormányos Nóra 14 órától 18 óráig ügyfélszolgálatot 

tart, ez idő alatt az Egyenlő Bánásmód Hatóság jogkörébe 
tartozó bármilyen témában fordulhatnak hozzá kedves ven-
dégeink.

Szervezők

Arad Kupa Férfi Röplabda Torna

Karcagiak 
figyelem!

A Nagykun Látogató-
központ fazekas- és textil-
műhelye megnyitja kapuit 
az alkotni vágyó gyerme-
kek és felnőttek előtt.

Heti két órában induló 
szakköreink:

fazekasszakkör
csipkeverőszakkör
kunhímzőszakkör

Fog l a l koz á s ve z e tők : 
Fejesné Koppány Gabriel-
la, Pinczésné Soós Gyön-
gyi, és Sz. Nagy István.

Jelentkezni a hirdetés 
megjelenésétől folyama-
tosan lehet személyesen, 
vagy telefonon: Kréz Ta-
más - Nagykun Látogató-
központ (Karcag, Táncsics 
krt. 46.) tel.: 06-30/730-
0789.

Minden korosztályt sze-
retettel várunk!

„A parlagfű ellen történő védekezési 
kötelezettségről

A parlagfű, nevének megfelelően a művelésből kivont, feltört területe-
ken, gyomtársulásokban fordul elő tömegesen. Gyors terjedésében szere-
pet játszik, hogy nagyon könnyen alkalmazkodik szinte bármilyen talajhoz 
és nedvességhez. Még a nagyvárosokban sem ritka, hogy egy-egy gondo-
zatlan telken a legelső fajként telepszik meg. 

Pollenjének erős allergén tulajdonságát az okozza, hogy nagyon ak-
tív, gyors diffúzióra képes, igen hatékony antigént (allergiát kiváltó anya-
got) tartalmaz. Virágporszeméből az orr nyálkahártyájára kerülés után az 
allergének másodpercek alatt diffundálódnak, így a tünetek szinte azon-
nal jelentkeznek.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tör-
vényt (továbbiakban: Étv.) 17.§. (4) bekezdése értelmében a földhasználó 
köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbim-
bójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a 
vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Közérdekű védeke-
zést kell elrendelni, ha a tulajdonos vagy földhasználó a védekezési kötele-
zettségének az azt elrendelő hatósági határozat ellenére sem hajtja végre 
a megadott határidőre. A közérdekű illetve kötelező védekezést elrende-
lő határozat elleni fellebbezésnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. 
A közérdekű védekezés költségei az ingatlan tulajdonosát, használóját ter-
heli, ami adó módjára kerül behajtásra. Aki a védekezési kötelezettségét 
elmulasztja, 15.000 - 5.000.000 Ft –ig terjedő növényvédelmi bírsággal 
sújtható, mely adók módjára behajtható köztartozásnak minősül. 

Mindezek figyelembevételével kérem a helyi lakosokat, hogy környeze-
tük illetve egészségük érdekében ingatlanjaikon folyamatosan végezzék 
el a gyomok mechanikai kémiai gyérítését, irtását. 

Karcag Városi Önkormányzat Jegyzője
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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: 10,5 M Ft. Tel.: 
+36/70-310-1751 v. +36/30-245-7147.
Debrecenben, a nagyerdei övezetben 
a Kossuth és az Agrár Egyetemhez gya-
log 10 percre frissen felújított kis közös 
költségű 4 emeletes tégla építésű tár-
sasházban földszinti, gázfűtésű, 1,5 szo-
bás, tehermentes lakás egyetemisták-
nak 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 csalá-
di házrész (utcafronti) hozzátartozó ga-
rázzsal sürgősen eladó. I.ár: megegye-
zés 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, felújí-
tott lakás eladó. Tel.: 30-461-6358.
Eladó Bucsán 3 szobás ház melléképü-
letekkel, kerttel. Tel.: +36/30-283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes családi ház 
eladó vagy 1,5 szobás panelre cserél-
ném Karcagon vagy Debrecenben, ér-
tékegyeztetéssel. Tel.: +36/30-857-3805.
Eladó Karcagon 641 m²-es telken 83 
m²-es teljes közművesített családi ház. 
Garázs, melléképület van. Fűtési lehe-
tőségek: vegyes tüzelésű központi fű-
tés + gázkazán + 3 helyiségben kisipari 
9x4 soros üzemképes cserépkályha van. 
Értékegyeztetéssel kisebb, földszinti 
tömblakás csere is érdekel. Tel.: +36/30-
483-6705.
Berekfürdői apartman kiadó. Tel.: 
+36/30-535-4907.
Két szobás tégla ház lakható alsóépü-
lettel, gáz és cserépkályha fűtéssel a fő-
tér közelében (Zádor utca 28.) 6 M Ft 
irányáron eladó. Tel.: +36/70-391-4295.
87 m²-es, 2,5 szobás parkettás, hőszige-
telt családi ház korszerű központi fűtés-
sel, hagyományos fűtésre is kialakítva, 
melléképülettel, garázzsal eladó. Fúrott 
kút az udvarban. Csere is érdekel. I.ár: 
17 M Ft. Tel.: +36/30-432-5110.
Villamos utcai, 3 szobás + nappalis, 
összkomfortos, szigetelt, 120 m²-es (90 
m²-es alsóépülettel, ipari áram, fúrott 
kút) lakásomat elcserélném kisebb 
alapterületű 2 szobás házra vagy lakás-
ra. Tel.: +36/30-213-3113.
Á R V E R É S I  H I R D E T M É N Y . 
Te h e r m e n t e s e n  e l a d ó  K a r c a g , 
Kisújszállási út 82. (lakás 116 m² + ga-
rázs 20 m²). I.ár: 5.400.000 Ft. Tel.: 
+36/30-813-3062.
Eladó Karcagon családi ház. Tel.: 
+36/30-263-1504 vagy 59/312-675.
Karcagon 3 szoba + nappali, szintes ház 
eladó vagy Pest és környékire is cserél-
hető. Érd.: Kg., Kisújszállási út 70/c. Tel.: 
+36/20-505-3467.
Karcagon cserépkályhás, gázkonvekto-
ros, 1,5 szobás családi téglaház sürgő-
sen eladó. Tel.: 59/400-802 (8 óráig, dél-
ben és 18 órától).
Városközpontban 2 szobás lakás eladó 
vagy elcserélhető. Tel.: 59/312-823.
Eladó Karcagon családi ház. 2 lakás 
komfortos, gázfűtéses + cserépkályha, 
nagy garázs, 604 m²-es telek belterü-
let. Tel.: 59/312-675 v. +36/30-263-1504.
Karcag, Vasút út 72/a. sz. alatti 68 m²-es, 
kertes kockaház eladó. Ár: megegyezés 
szerint. Tel.: +36/20-505-3467.

Ke r te s  c s a l á d i  h á z  e l a d ó.  Kg . , 
Rimaszombati utca 7. Tel.: +36/30-249-
1350.
776 m²-es elken komfortos ház eladó. 
I.ár: 5,5 M Ft. Kg., Kerekes I. u. 21. Tel.: 
+36/30-485-0044 vagy +36/70-770-
4933.
Karcag főtéri kertes családi háza-
mat budapesti ingatlanra cserélném. 
Minden megoldás érdekel. Tel.: +36/20-
548-6729.
Karcag, Hunyadi utcán padlástér beépí-
tésű, 3 szobás családi ház eladó, vagy 
értékegyeztetéssel cserélhető. I.ár: 12 M 
Ft. Tel.: +36/70-701-1705.
Karcag kertváros részén eladó egy 80 
m²-es, 2 szoba + ebédlős, felújított csa-
ládi ház. Kettős fűtési rendszerű – gáz- 
és vegyes tüzelésű kazán. Rendezett, 
550 m²-es udvar termő gyümölcsfák-
kal, fúrott kúttal, garázzsal. Tel.: +36/70-
326-7292 vagy +36/70-326-7293.
2,5 szobás ház 1200 m² telken gáz-
cserépkályhás fűtésű eladó. Érd.: Kg., 
Kerekes I. utca 49. Tel.: +36/30-974-0690 
vagy +36/70-354-3437.
Eladó Kisújszállási út 150/c szám alat-
ti 3 szoba + nappalis, garázsos társas-
házi lakás. I.ár: 9,5 M Ft. Tel.: 59/400-087 
vagy +36/20-386-4853.
Városközponti, földszintes, erkélyes, 
2 szobás, parkettás, felújított lakás el-
adó vagy kiadó. Kg., Széchenyi sgt. 26. 
Érd.: Kg., Széchenyi sgt. 18. fsz. 2. Tel.: 
+36/30-301-5886.
Karcag központjában 2 szoba összkom-
fortos, 66 m²-es házrész eladó külön 
bejárattal, dupla garázzsal. Rendezett 
kis udvarral és kevés melléképülettel. 
Kábel TV, telefon, internet bevezetve. 
Tel.: +36/30-347-5328 (egész nap).
Családi ház különálló garzon lakással, 
összkomfortos, 3 db garázzsal, üzemelő 
takarmány-gáz bolttal eladó. Bérlakást 
2. emeletig beszámítok. Tel.: +36/70-
389-2119.
Jó környéken, jó környezetben, köz-
pont közeli,  régi típusú, jól karbantar-
tott 90 m²-es alapterületű, összkomfor-
tos, gáz központi + cserépkályha fűté-
sű, rendezett portájú családi ház – mel-
léképület, garázs, fúrott kút – eladó. II. 
emeletig tömb vagy társasházi lakás-
ra cserélhető értékegyeztetéssel. Tel.: 
+36/70-326-7291.
1,5 szoba összkomfortos, régi típu-
sú kettős fűtésű kertes ház 2,2 M Ft-os 
irányáron eladó. Tel.: +36/70-326-7290.

Albérlet
Karcag főtéri lakás hosszabb távra ki-
adó. Tel.: +36/20-389-3360.
Táncsics krt. 13. sz. alatti, II. emeleti, 3 
szobás lakás kiadó, eladó vagy kertes 
házra cserélhető. Tel.: +36/30-440-2369.
A főtéren 2 szobás komfortos lakás 
hosszú távra kiadó. Tel.: +36/20-548-
6729.
A Varró utcán 70 m²-es lakás kiadó. Tel.: 
+36/30-325-7724.

Állat
Napos gyöngyi és gyöngyi tojás eladó. 
Tel.: 59/300-875.
11 db választási malac és kis súlyú hízók 
eladók. Tel.: +36/30-470-8186.
8 hónapos szuka kuvasz eladó. Érd.: Kg., 
Kerekes I. utca 9. Tel.: +36/30-585-3887.
Két játékos kiscicának szerető gazdit ke-
resek kertes házban. Tel.: 59/300-515.

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 piros 
hétre szóló 4 személyes apartman üdü-
lőjoga eladó. 95 évre szóló, örökölhető, 
cserélhető. Tel.: 59/312-005 v. +36/30-
583-4708.
Tanyasi tojás házhoz szállítással meg-
rendelhető. Tel.: +36/20-263-7444.
Férfi társaim! Engedély nélkül hosszúra 
nyúlt kimaradásotok miatt tönkre ment 
seprűket, asszonyaitoknak önköltsé-
gi áron cserélem. A piacokon vagy a 
Takács P. utca 9/a. sz. alatt Jani bácsinál. 
Orvosi igazolás nem szükséges.
Kétajtós szekrény, egy 26-os és egy 28-
as női kerékpár eladó. Tel.: +36/30-562-
5183.
Belker mérleg, fém marmon kannák, 
villanymotorok, bolti, régi típusú kávé-
darálók, tolósúlyos mérleg (50 kg), gáz-
kályha, alacsony vázas kerékpár, 25x1,5 
m-es drótkerítés eladó. Tel.: 59/314-324.
Jó állapotban lévő beltéri ajtó (8 kazet-
tás, 210x90-es) és Western kombi gáz-
kazán alkatrésznek olcsón eladó. Tel.: 
+36/30-221-0917.
Dachia csomagtartó, 6 személyes ebéd-
lőasztal, 2 db új szőnyeg, 180x250 cm-
es függönytartó, 220 és 290 cm-es ágy-
neműtartó, kézi húzóskocsi, vas cefrés 
hordó eladó. Érd.: Kg., Szent I. sgt. 36. 
(10-16 óráig).
Négyrészes, fehér szekrénysor (55.000 
Ft), egyszemélyes, ágyneműtartós he-
verő (7.000 Ft), kétszemélyes, ágyne-
műtartó rekamié (32.000 Ft) eladó. 
Valamint eladó régibb fajta konyha-
bútor: konyhaszekrény, 3 db hoked-
li és 1 db szennyesláda (11.000 Ft). Tel.: 
+36/20-505-3467.
Kiságy matraccal, baldachin szettel, 12-
es és 16-os bicikli eladó. Tel.: +36/30-
954-8215.
16-os, 20-as, 22-es, 24-es montenbike 
biciklik, csocsó asztal, zenélő járássegí-
tő (3.000 Ft/db), 3 db bontott ablak, 1 
veranda ablak, 1 tok nélküli ajtó (2.000 
Ft/db), elektromos kismotor (10.000 Ft), 
tükrös előszoba szekrény (2.000 Ft), 45 
db fél pala (200 Ft/db). Kültéri ajtót ke-
resek bontottat, jó állapotút és elektro-
mos Tornádó hátsó kereket vagy csak 
felnit. Tel.: +36/30-327-5124.
Lehel nagy fagyasztó szekrény; 100 l-es 
hűtőszekrény; 4 db fotel; pelenkázó ágy 
eladó. Tel.: +36/30-484-1572.
4 elemes szekrénysor eladó. Érd.: Kg., 
Dózsa Gy. utca 46. Tel.: 59/314-094.
Egy 28-as Csepel női kerékpár és egy 
Camping kerékpár eladó. Tel.: +36/20-
572-6285.
Eladó 1 db heverő, 1 db sezlon, 1 db 
tükör + 2 éjjeliszekrény, 1 db asztal, 1 
db Siesta kályha, 2 db gyermek fotel, 
1 db régi 2 ajtós szerkény. Tel.: +36/70-
770-4933.
Választási nyulak, kisbálás lucerna és 
210x30-as vasvályú eladó. Tel.: +36/30-
244-3666.
26-os férfi Mountain Bike; elektromos 
Quad (kb. 2 éves gyermek részére); bel-
téri ajtó (üvegezhető) és fiú gyermek-
ruhák 2 éves korig eladók. Tel.: +36/70-
326-7792.

Klaas asztalos métervágó (3 méteres) 
és gabona kombájn, Rehab önindítós 
rokkant moped eladó. Tel.: +36/30-263-
1504.
Üzemképes, jó állapotban lévő, kb. 35 
kWh teljesítményű, vegyestüzelésű ka-
zánt keresek megvételre. Tel.: 59/314-
324.
Eladó kerti bútor, régi vasvázas, cserép-
kályha ajtó üveges, öntött vasból ké-
szült. Tel.: +36/30-363-7951.
Búza, kukorica eladó. Tel.: +36/70-257-
2045 vagy +36/70-275-1937.
Dachia csomagtartó; 6 személyes ebéd-
lő asztal; 2 db nagy szőnyeg (180x250 
cm); függönytartó (220 és 290 cm); ágy-
neműtartó, kézi húzós kocsi; cefrés vas-
hordó eladó. Érd.: Kg., Szent I. sgt. 36. 
(10-16 óráig).
Eladó 1 db ágyneműtartós heverő 
(2.000 Ft), befőttes üvegek csavaros te-
tővel (35 Ft/db). Kg., Erkel F. utca 5. Tel.: 
+36/20-383-7129.
Termőföldet vásárolnék Karcag, 
Kunhegyes, Kunmadaras, Kenderes, 
Kisújszállás, Túrkeve, Bucsa környékén. 
Tel.: +36/30-450-5723.

Szolgáltatás
Idős ember gondozását vállalom kertes 
házamban. Tel.: +36/30-384-0490.
Egész nyáron matematika korrepetálást 
vállalok. Tel.: +36/20-445-3064.
KFT.-K , VÁLLALKOZÓK FIGYELEM! 
Hosszú távra kiskunhalasi lakos me-
zőgazdasági munkát keres. Traktoros, 
kombájnos és mezőgazdasági gép-
szerelő. Lakás szükséges, családjával 
költözne. Tájékoztatást a +36/70-639-
4639-es telefonon várok.
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fizet-
ni? Végrehajtás van folyamatban? 
(Személyi hitel, hitelkártya, jelzálog hi-
tel, stb.) Ne késlekedjen, kérjen segítsé-
get! Mi segítünk! Tel.: +36/70-314-4403 
vagy +36/30-647-7324.
Ápolónő betegápolást, gondozást, ház-
tartási munkát vállal ottlakással is. Tel.: 
+36/30-230-5118.
Földeken, kertekben kapálást és min-
den -féle segédmunkát vállalunk (2 fő). 
Tel.: +36/70-350-5308.
Mindenféle javítást, cipzár cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, férfi szö-
vet és bársony nadrág; bőrkabát var-
rását rövid határidőre vállalom. Tel.: 
59/311-910.
Cserépforgatást, tetőjavítást és teljes 
körű építőipari munkát vállalunk. Tel.: 
+36/30-599-9238.
Német nyelvből fordítást, korrepetá-
lást, tanítást, egészségügyi szaknyelv 
oktatást vállalok. Tel.: 59/311-477.

Áron alul vállaljuk az alábbi munkálatok 
elvégzését: járdák, kapubejárók, útbur-
kolatok javítását, vagy teljes körű aszfal-
tozását, épületek bontását, átalakítását, 
bármilyen nemű kőművesmunkát, bur-
kolást, tetőszerkezet elbontását, épüle-
tek építését, udvarok és terepek tisztí-
tását. Jól képzett szakemberekkel dol-
gozom! Tel.: +36/30-605-3521.
Régi pénzeket és bármilyen nemű ha-
gyatékot felvásárolok. Ha kell, házhoz is 
megyek. Tel.: +36/30-605-3521.
Középiskolások részére matematika 
korrepetálást vállalok. Tel.: +36/30-325-
7724.
Duguláselhárítás, csatorna kamerázás 
csőgörénnyel, magasnyomású gép-
pel magánszemélyeknek, közületek-
nek is. A hét minden napján éjjel-nap-
pal. Tel.: +36/70-241-8999 vagy +36/30-
300-6200.
Gázkészülékek cseréje, javítása, kon-
nektorok, bojlerek, fali cirkálók, álló ka-
zánok javítása, cseréje, vízfűtés szere-
lés minden technológiával. 0-24 óráig. 
+36/20-917-7555.
Villanyszerelés, elosztó táblák, kap-
csolók, konnektorok, csillárok javítása, 
cseréje. Villanybojlerek javítása, cseré-
je, vízkőtlenítése. Hívjon bizalommal! 
+36/30-302-4622.
Kaputelefon szerelés, minden típusú 
kaputábla javítása, lakás készülékek 
cseréje, fekete-fehér és színes kamerás 
készülékek telepítése, kapuzár, garázs-
kapu szerelés, javítás. 0-24 óráig. Tel.: 
+36/70-264-3660.
Grundfos márkaszerviz vállalja minden-
féle szivattyú javítását, szerelését, tele-
pítését magánszemélyeknek, közüle-
teknek is. Szivattyúzás, vagyonmentés 
0-24 óráig. Tel.: +36/30-301-1333.
Hűtőgép szerelés, háztartási és ipari 
hűtőgépek javítása, hűtőkamrák, kíná-
ló pultok, sokkolók szakszerű javítása 
0-24 óráig mindennap. Hívjon bizalom-
mal! Krajczár Imre hűtőgépszerelő. Tel.: 
+36/70-264-3660.
Klíma szerelése, karbantartása, szaksze-
rű javítása, telepítése akár alpin tech-
nikával is. 0-24 óráig. Tel.: +36/70-247-
9072.

Gépjármű
2006-os évjáratú Suzuki SX4 1.6GS 4WD 
garázsban tartott, hitel átvállalással el-
adó, kizárólag banki úton. Tel.: +36/30-
647-7357.
Škoda Favorit kombi ‚93-as évjáratú 1,5 
év vizsgával, alufelnivel, vonóhorog-
gal, jó állapotban eladó. Tel.: +36/70-
326-7292.
Fordra alufelni jó gumikkal eladó (13-
as). Tel.: +36/30-363-7951.

Apróhirdetés
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Június 16-án délelőtt a 
rendőrök két körözött személyt 
fogtak el, akiket kihallgatásu-
kat követően szabadon bocsá-
tottak.

Június 16-án a délelőt-
ti órákban ismeretlen tettes a 
kórház egyik osztályán közö-
sen használt irodahelyiségből 
két pénztárcát lopott, amiben 
összesen 80.600 Ft készpénz és 
különféle iratok voltak.

Június 17-én éjjel ismeretlen 
személy Karcag külterületén 
az egyik tanya ablakát kibon-
totta, illetve betörte, az épület-
be bement, de a riasztó meg-
szólalása miatt nem tulajdoní-
tott el semmit. A rongálási kár 
120.000 Ft.

Június 13-a és 15-e közötti 
időben Karcag külterületéről 
3 db méhkaptárt – benne méh-
családdal – lopott el ismeretlen 
személy egy rozsáji méhésztől.

Június 17-én este egy helyi 
nőt állítottak elő a rendőrök, 

aki azt megelőzően  szexuális 
szolgáltatását ajánlotta fel egy 
férfinak, aki ezt el is fogad-
ta, majd egy erdős részre men-
tek. Ott a nő levetkőzött, majd 
a férfi is vetkőzni kezdett, de 
amikor a nadrágját félig letol-
ta, a nő a bal zsebéből kivet-
te a pénztárcát. A férfi elkapta 
a csuklóját, hogy adja vissza a 
tárcát, de a nő a másik kezével 
kivette a készpénzt – az étke-
zési utalványokat benne hagy-
ta -, majd a tárcát eldobta, s a 
félig letolt nadrágú bejelentőt 
hanyatt lökte, majd a helyszín-
ről elment. A nőt a rendőrök 
őrizetbe vették, majd a Török-
szentmiklósi Kapitányság Fog-
dájára szállították.

Június 19-ére virradóra egy 
helyi férfi udvarán lévő nyitott 
garázsban álló nyitott gépko-
csi kesztyűtartójából iratokat, 
2.000 Ft készpénzt, valamint 
az alsóépület mellől egy lezá-
ratlan lila színű Hauser Csepel 
női kerékpárt lopott el ismeret-
len személy, amivel 15.000 Ft 
kárt okozott.
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2011. július 1. péntek
18.00  Műsorajánló
18.00  Évzáró ünnepség az ovisok-

nak a Dérynében 1.rész
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Dobos László polgár-

mester úr
 Téma: Birkafőző fesztivál után
 Karcagi Hírek
 - Birkafőző fesztivál
 - Aszfaltozás
 - Interjú Molnár Pál igazgató 

úrral
 - Aratás előtt
 Háttér
 Interjú Antal Júliával, a rend-

őrkapitányság munkatársával
20.10  Évzáró ünnepség az ovisok-

nak a Dérynében 2.rész

2011. július 5-6. kedd-szerda
18:00  Műsorajánlat

18:05  Jöjjetek Hozzám - református 
istentisztelet 06.19. délutáni

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

szentmise 06.19.
20:55  Ballagás a Kiskulcsosi Általá-

nos Iskolában

2011. július 7. csütörtök

18.00  Műsorajánló
18.05  Megyei Tükör – magazin
18.30  Egészség Klub
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Karcagi Hírek
 - Aszfaltozás Kiskulcsoson
 - Képviselői fogadóóra
 - A kistérség szemétlerakó-

inak rekultivációja
 - Aratás előtt
 Háttér
20.10 Birkafőző fesztivál 2011

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Nézze Ön is a műsorunkat az interneten 

a www.karcagtv.hu oldalon, 
itt válogathat kedvére korábbi híradásainkból is

Anyakönyv
Házasságkötés

2011. június 18.
Szabó Georgina és Nagy 
Norbert József

Születés

Szendrei Erika – Tokaji Sán-
dor
Kg., Szent I. sgt. 33.  Levente
Tóth Veronika – Szentesi 
Szabolcs
Kg., Ketel utca 24.  Máté

Halálozás

Antal Lászlóné (Balogh Ka-
talin)

 Karcag (1973.)
Bende Zsolt
 Karcag (1988.)
Drapalik György
 Karcag (1931.)
Özv. Gál Ferencné (Nagy 

Margit)
 Karcag (1927.)
Özv. Györfi Ferencné (Kis 

Mária)
 Karcag (1923.)
Kirzsa Péterné (Szabó Má-

ria)
 Kg., Szondi utca 15. 

(1941.)
Kovács Ferencné (K. Györfi 

Julianna)
 Karcag (1952.)
Kövér Jánosné (Zelenka Er-

zsébet)
 Karcag (1923.)
Láposi János
 Karcag (1922.)
Márkus János
 Kg., Mészáros utca 38. 

(1940.)
Németh Ignác
 Karcag (1926.)
Ökrös Sándor
 Karcag (1928.)
Simon István
 Karcag (1941.)
Tóth Lajosné (Czeglédi Ro-

zália)
 Karcag (1955.)

Lapzárta: július 26.  kedd 12 óra

Labdarúgás

Megyei I. osztályú bajnokság
Karcag – Szajol 1:1 (1:1)
Karcag, 120 néző. Jv.: Varga 

B., segítői: Kóródi F., Ifj. Agócs 
J.

Karcag: Móga, Sízvós G., 
Orosz, Kovács Cs., Rajcsányi, 
Bukovszki, Szentannai (Fodor 
B.), Nagy D., Szívós Gy., Erdei, 
Balogh R. (Henk)

Edző: Orosz István
A harmadik percben 

Bukovszki került gólhelyzet-
be, de Csúri védett. A negye-
dik percben szöglet után Ko-
vács Cs. centiméterekkel fe-
jelt a kapu mellé. A tizenhete-
dik percben Erdei lövését Csúri 
megfogta. A harminchato-
dik percben Nagy D. indította 
a jobboldalon Bukovszkit, aki 
a kiinduló kapus mellett lapo-
san a jobb alsó sarokba gurí-
tott (1:0). A harminckilencedik 
percben Bogdán cselezgetett, 
majd nagy lövése a bal felső sa-
rokban kötött ki (1:1). 

Jók: Bukovzski ill. 

Csúri, Dalmadi, Bogdán, 
Szentmiklósi, Bognár, Tóth

Orosz István: Sok embernek 
sajnos nyűg volt az utolsó mér-
kőzés. Sajnálom, hogy a nagy 
lehetőséggel nem tudtunk élni.

Kun Mihály: A múlt héten is 
döntetlent játszottunk, és most 
is, de micsoda különbség!

Ifjúsági mérkőzés

Karcag – Szajol 2:0
Góllövők: Szőke R., Kály

II. Thomas műfüves 
kispályás labdarúgó 

bajnokság

VII. forduló eredményei: 
Blades – Karefa 0:8, Multi 
Tec – Roli Sped 3:2, Thomas 
Brigád 4:4, Szuperinfó – 
Armacomp 0:5, Familia – 
Ökodízel 4:1, Agrosprint – 
Flottok 0:5

B. I.

Ifj. Gyarmati Imre profi 
magyar bajnok

Ifj. Gyarmati Imre a World 
Kickboxing Federation profi 
magyar bajnoki címéért mér-
kőzött K-1 szabályrendszer 
szerint 72,3 kg-ban 2011. jú-
nius 3-án, a Gyomaendrődi 
Küzdelmek Éjszakája elneve-
zésű küzdősport gálán.

Pontozással győzött bajai 
ellenfelével szemben az 5x3 
perces küzdelemben. A ke-
mény pofonok és rúgások 
mellett igazi taktikai csata zaj-
lott a ringben, hiszen az ellen-
fél jóval magasabb volt, ezért 
a fő hangsúly a kontratechni-
kákra épült. A bajnoki címért 
járó övet a nemzetközi szövet-
ség vezetője csatolta a dereká-
ra.

A küzdősport gálát egy 
amatőr Európa kupa előzte 
meg, amelyen Szűcs Tibor és 

Szűcs Roland győzedelmeske-
dett, kiváló formát mutatva.

A karcagi D.K.V. 2011.06.13-án Nagyiványon kispályás 
labdarugó kupán vett részt. Nagyon szép eredmény szüle-
tett, csapatunk az 1. helyet szerezte meg a benevezett 8 csa-
patból. 

Szeretnénk köszönetet mondani a felkészítésünkhöz 
nyújtott segítségéért Gyurcsek János alpolgármester úrnak, 
Kovács Sándornak a megyei közgyűlés elnökének,Pánti Il-
dikónak, Csányi Sándornak, Molnár Pálnak a városi önkor-
mányzat képviselőinek, Bakó István vállalkozónak, And-
rási Mártonnak és Kun Józsefnének a VGV dolgozóinak, 
Kovácsné Szendrei Borbála az Arany János Általános Isko-
la igazgatónőjének, a Karcagi Szuperinfónak, a Karcagi Hír-
mondónak és Lovag Varga István Micinek a fő támogatónk-
nak.

D.K.V. csapatvezetője Kökény József


