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KARCAGI
HÍRMONDÓ

A Kátai Gábor Kórház számára gyűjtöttek a karcagiak júni-
us 5-én, szombaton a Richter Gedeon gyógyszercég által szer-
vezett Egészségváros programsorozat idei harmadik állomá-
sán. A résztvevők ingyenes szűrővizsgálatok elvégeztetésével, 
tanácsadások, előadások meghallgatásával növelték a Richter 
által a kórház számára felajánlott összeget, a nap végén így 
összesen 5 273 300 forinttal gazdagodott az intézmény, mely 
az Egészségváros eddigi történetében rekord összeg.

Az idejekorán felismert tünetek segítségével a betegségek 
megelőzhetők vagy eredményesen kezelhetők. Ebben segített a 
Richter Egészségváros Program azoknak, akik június 5-én el-
látogattak Karcagra. A karcagi lakosok részvétele kiemelkedő 
volt: több mint háromezer ember fordult meg a nap folyamán a 
Richter által szervezett rendezvényen. 

A tanév folyamán kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, 
tanulmányi vagy művészeti versenyeken jól szereplő diákok-
nak gratulált Dobos László, dr. Kapusi Lajos alpolgármeste-
rek és Pánti Ildikó képviselő június 8-án délután a Városhá-
za dísztermében.

Rekord eredmény a 
Richter Egészségvárosban

Figyelem!
Értesítjük lapunk olvasóit és hirdetőinket, hogy a Karcagi 
Hírmondó az évtizedes gyakorlatnak megfelelően június 7-től 
szeptember 3-ig kéthetente, vagyis július 2-án, július 16-án, 
július 30-án, augusztus 13-án és augusztus 27-én jelenik meg. 
Szeptember 6-tól áll vissza a megszokott heti megjelenés. A 
szerkesztőség természetesen minden héten ügyeletet tart.

Karcagi Hírmondó Szerkesztősége

Tegnap, azaz június 14-én 
délután, miközben a kellemes-
re fordult nyári időben vala-
honnét előtornyosult, vagy in-
kább ránk zúdult a kéménye-
ket súroló viharfelleg, s szinte 
pillanatok alatt besötétedett, 
eltűnődtem, hogy micsoda 
rendkívüli helyzeteket okoz, 
időjárási eseményeket produ-
kál az éghajlatváltozás. 

Az elmúlt két hétben pél-
dául olyan patakok kerül-
tek a híradók vezető hírei kö-
zé, meg az újságok címlapjá-
ra, amikről az átlagállampol-
gár azt se nagyon tudja hol 
vannak. Most pedig a teljes 
vízügyi apparátus mellett ka-
tonák, rendőrök, önkéntesek, 
és a természetvédelmi hatósá-
gok mozgósítható szakembe-
rei is ezek gátjain mutathat-
ták meg a rátermettségüket. 
Kapocsi Istvánnal, a Hortobá-
gyi Nemzeti Park Igazgatóság 
természetvédelmi őrszolgála-
ta vezetőjével még az elmúlt 

hét közepén, valamelyik árvízi 
helyszínre igyekeztében futot-
tam össze. Tőle tudom, hogy 
a gondok sűrűsödésével a ter-
mészetvédelmi őrszolgálato-
kat is mozgósították.

- Időbeli sorrendben halad-
va: először a Zagyvánál, a bor-
sóhalmi és a jásztelki tározók 
megnyitásánál volt szükség a 
munkánkra. A tájegységveze-
tő munkatársam és a termé-

szetvédelmi őrök végeztek te-
rület ellenőrzést. A Horto-
bágy és a Tisza folyók mellett 
kialakult helyzet miatt az én 
munkatársaimat is riasztot-
ták. Köztük többen a Közép-
Tisza vonalán védműépítésen 
– ennek irányításában és el-
lenőrzésében – kaptak fel-
adatot. Volt olyan, aki a 

Folyik a károk felmérése

Folytatás a 4. oldalon

A részletes program a 2. oldalon olvasható.

Tisztelt Választópolgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a települési kisebbségi önkormány-

zati képviselők 2010. évi választásával kapcsolatos „TÁJÉKOZTA-
TÓ” „A kisebbségi választói jegyzékbe vétel iránti kérelem for-
manyomtatvány” megtekinthető Karcag város honlapján (www.
karcag.hu oldalon az „Információ a lakosoknak” / Kisebbségi ön-
kormányzati választás 2010 menüpontban), valamint a Polgármes-
teri Hivatal Hirdetőtábláján.

A helyi választási iroda postacíme: 
Polgármesteri Hivatal Helyi Választási Iroda 5300 Karcag, Kos-

suth tér 1.
A kisebbségi választói jegyzékbe való felvétel iránti kérelem be-

gyűjtésére rendszeresített gyűjtőláda a Polgármesteri Hivatal 
(Karcag, Kossuth tér 1.) aulájában került elhelyezésre.

Karcag, 2010. május 28.
Tisztelettel:

Rózsa Sándor
jegyző, HVI vezető

Több mint öt millió forintot 
gyűjtöttek a kórház számára a 

karcagiak

Folytatás az 5. oldalon

Figyelem!
A Vöröskereszt Karcagi 
Területi Szervezete vér-
adást szervez 2010.júni-
us 22-én (kedden) 8-13 
óráig a Déryné Művelő-
dési és Ifjúsági Központ-
ban.
Beteg embertársaink ne-
vében tisztelettel kérjük 
önzetlen segítségüket.



2 2010. június 18.

Közéleti szilánkok

Szektorok (1)
A címben lévő többes számú főnév 

egyes száma – amely benne van a számom-
ra legellenszenvesebb első tíz idegen szó-
ban – szinte már magyarosodott. Használ-
juk több összetételben utótagként már rég-
óta, elég, ha csak az állami-, és a magán-, 
előtagra gondolunk… A napokban az ener-
gia szektor kifejezés szerepelt a legtöbbször 
a híradásokban; a parlament és a kormány 
döntött: befagyasztják a gáz és az áram fo-
gyasztói árát, és ismét hatósági ár lesz ér-
vényben. Mondhatjuk, a 24. órában, mert 
a forgalmazók ilyentájt szoktak áremelése-
ket hozni – mivel nincs fűtési szezon és a ha-
tást csak később érzékeli az átlag lakossági 
fogyasztó. Az viszont tényleg képtelenség, 
hogy több százezer kisnyugdíjas jövedel-
mének akár 30%-át csak ezekre fizeti. Non-
szensz, hogy a több kisfogyasztóknak ma-
gasabb árat kell fizetniük, mint a kevesebb 
nagyfogyasztónak. Csupán azért, mert a kis-
fogyasztók nem tudják érvényesíteni az ér-
dekeiket: a forgalmazók irreálisan magas 
extraprofitra tehettek szert. Hogy ez az ár-
befagyasztás majd meddig tart, hogyan le-
het a hatósági árat tartósan érvényesíteni a 
monopolhelyzetben lévő forgalmazókkal, 
bevallom, nehezen átlátható. Mert hát trük-
köznek majd, meg magyaráznak, bizony-
gatnak mindent, hogy így meg úgy, leve-
zetnek, elemeznek, statisztikáznak, stb., stb. 
(Az is eléggé furcsa volt a Hír Tv-ben; miköz-
ben Rogán Antal beszélt erről a döntésről - 
a képernyő alján futó szalagcímben a ben-
zin és gázolaj árának emeléséről értesülhet-
tünk: amelyek ismét csúcsot döntöttek, ilyen 
magasan nem volt még a benzinár Magyar-
országon! És ugye képtelenség ez is, mert a 
világpiaci árakra mindig lehet hivatkozni, de 
abszurd mégis, hogy a környező országok-
ban mégis hogyan lehet olcsóbb?!)

Aztán egy másik szektorról, a bankszek-
torról is szóltak a hírek. A kormány ún. külön-
adóval  szeretné, hogy a bankok hozzájárul-
janak az államháztartási hiány csökkentésé-
hez, hiszen eddig a bankokat konszolidálták 
szinte minden esetben. Most ideje lenne, ha 
a bankok is respektálnák a helyzetet, hiszen 
az adatok azt bizonyítják, ebben az ágazat-
ban jelentős nyereség volt, és extraprofit. 
Amit persze a bankok szintén nem ismernek 
el, és ember legyen a Bankfelügyeletben, aki 
szinkronban tudna lenni egyes bankok tő-
kemozgásával, hiszen ott van még a „bank-
titok” intézménye is ( ezalatt nem a magán 
ügyfelekre vonatkozókat értem),– ami bizo-
nyos tőkemozgásokat tart titokban a konku-
rens bankokkal szemben. A Bankszövetség 
képviselője ezt már ki is fejtette. Több szak-
ember úgy látja, hogy könnyedén tovább 
hárítják majd a bankok ezt az adózást, a vál-
lalkozásokon keresztül végül is a lakosságra, 
mivel a „lakosságban” úgymond benne fog-
laltatik a munkaerő és a fogyasztó is…

A szektorról eszébe jut az embernek a 
stadionok lelátójának, többnyire körcikk ala-
kú betűkkel vagy számokkal ellátott elkülö-
nített része is, különösen most, hogy folyik a 
futball vb. a „mesebeli Afrikában”. A szekto-
rok tele vannak minden mérkőzésen, az eu-
rópai fülnek szokatlan hangzású népi kürtö-
ket rendületlenül fújva… És az egyik legér-
dekesebb kis hír az volt eddig; hogy a rende-
ző szervek betiltották, hogy némelyik szek-
torban a nők félmeztelen szurkoljanak…

- ács -

HÍREK
Meghívó

a karcagi Görögkeleti 
templomba

A hosszú évek óta lezárt gö-
rögkeleti templom 2010 júniu-
sától látogatható lesz a Kons-
tantinápolyi Patriarchátus 
képviselőjével történt meg-
egyezés eredményeképpen.

2010. június 23-án 17 óra-
kor szeretettel várok minden 
kedves érdeklődőt egy szak-
mai vezetéssel egybekötött be-
mutatóra.

Gyülekezés a Horváth Fe-
renc utcában, a templom 
parkjában.

Molnár Pál
az 1. sz. választókerület

önkormányzati képviselője

Fotókiállítás

A karcagi Déryné Művelődési 
és Ifjúsági Központ

szeretettel meghívja Önt és 
kedves családját

2010. június 24-én 
(csütörtökön) 17 órára

PAPI LAJOS
fotóművész

kiállításának megnyitójára.
A kiállítást megnyitja:

Kolozsi Sándor
ESFIAP.Hon.ÖGPh., Jászkun 

Fotóklub tagja
A kiállítás megtekinthe-

tő: 2010. július 9-ig munka-
napokon 8-18 óráig.

Díszvendég település: Krosno Odrzaňskie
A rendezvény fővédnökei: Andrzej Chinalski Krosno 

Odrzaňskie polgármestere. Dr. Fazekas Sándor vidékfej-
lesztési miniszter. Varga Mihály államtitkár.

Program

2010. június 25. (péntek)
 Déryné Művelődési és Ifjúsági Központban
 Tudományos konferencia
14:00 „ÉLŐ ÖRÖKSÉGÜNK”

 A kunsági birkapörkölt karcagi hagyománya a 

Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékén

 A konferencián a részvétel díjtalan, de regisztráció-
hoz kötött. Regisztrálni postai úton, faxon és a www.
derynekarcag.hu honlapon lehet.

 A konferencia helyszínén Papi Lajos kisújszállási fotó-
művész tárlata, és az „Élő örökségünk” fotókiállítás látha-
tó.

Június 25-27.

 Juhszárnyék – családi és gyermekprogramok a 
Kossuth téri parkban

 Süveges csárda: juhtejből készült ételek kóstolója
 Szilajok Rétje: a réti pásztorkodás elemeinek bemutatá-

sa, pásztor eszközök használata, ügyességi játékok
 Juhászszállás: nádkunyhó, vasaló berendezve, kiállítás-

sal körítve szamár és juhok rekesztékben
 Asszonyszállás: lepénysütés, vesszőfonás, gyékénykö-

tés, kötélverés, gyapjúfonás, szövés, nemezelés, kunhím-
zés, ötvösség

15:00 Paprika Jancsi csúzlizdája

17:00 Paprika Jancsi

20:00 Népzene, táncház

 Karcagi Ifjúsági Házban
21:00 Folk Error koncert

 A 25-ei rendezvényekre a belépés díjtalan.

2010. június 26. (szombat)
 Múzeum park
 Birkafőző verseny napja
08:00 A főzőverseny kezdete

09:00 Gólyalábas menet a városban

10:00 Köszöntőt mond: dr. Fazekas Sándor

 vidékfejlesztési miniszter
10:05 A rendezvényt megnyitja: Andrzej Chinalski

 Krosno Odrzaňskie polgármestere
10:15 Folklór műsor

 Közreműködnek a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 
Pántlika, Kopogó, Bokréta és Iringó néptánccsoportjai és a 
Pipás Népzenei Együttes

 Mesélők: Sarkadi Kinga, Kiss Ildikó és Szabó Máté János
11:00 A Debreceni Arany-keresztes lovagok hagyo-

mányőrző bemutatója

13:00 Lengyel vendégek táncos-zenés műsora

14:00 Kunsági népdalcsokor

 Előadja: Karcag Város Vegyeskara
15:00 Eredményhirdetés, díjátadás

16:30 Nótaműsor

 Fellép: a Rajkó művészegyüttes és tánckara
 Közreműködnek: Udvarhelyi Boglárka és Urbán Nagy Ró-

bert operaénekesek
18:00 Te csak táncolj!...

 Everdance Táncszínház műsora
19:00 Abba Sisters műsora

20:00 Félúton zenekar koncertje

10:00 Népek sátora – Polgárok Találkozója

 Karcag testvérvárosainak: Bácskossuthfalva – Délvidék, 
Székelykeresztúr – Erdély, Szepsi – Felvidék, Schwarzeide 
– Németország, Longueau – Franciaország, Krosno 
Odrzaňskie – Lengyelország delegációinak részvételével.

A Varró út 2. sz. alatt 1956-os Vitézi Lovagrend Világszövetség 
Vitézeinek lovagi udvara

 Kálvin úti színpad
21:00 Hooligans koncert

23:00 Utcabál az Origó zenekarral

Belépődíj a szombati nap programjaira 500 Ft, 14 év alatti gyer-
mekeknek díjtalan.

2010. június 27. (vasárnap)
 Múzeum park
 Birkafőző verseny diákoknak és népi ételek főző-

versenye
08:00 A főzőverseny kezdete

09:00 A Karcagi Ifjúsági Fúvószenekar fellépése

10:00 A főzőverseny megnyitója

10:10 Nagykunsági táncok

 Előadja a Kisújszállási Nagykun Táncegyüttes
11:00 Hrúz Szabolcs és zenekarának műsora

11:30 Néptánc műsor

 Előadja a Karcagi Ifjúsági Ház Kun Rózsák Néptánccso-
portja 

11:45 A Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ Népdal-

körének műsora

12:00 Jó ebédhez szól a nóta...

 Fellépnek: Demeter Ágnes, Szőllősi Emese, Ferenczi Béla, 
Nánássy Lajos magyarnóta énekesek, valamint a Kismarjai 
Babakórus

 Kísér: Puka Károly és népi zenekara Puka Károly és Szitai 
Rudolf vezetésével.

14:00 Operett és musical részletek

 Előadja a Sáray Band
14:45 Én táncolnék...

 A Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ mazsorett cso-
portjainak és a Dalma Dance Club táncosainak fellépése

16:30 A Csillag Születik győztes Tabáni István énekes mű-
sora

Belépődíj 300 Ft, 14 év alatti gyermekeknek díjtalan.

 Városi Sportcsarnok
09:00 „Kunok földjén, két keréken” kerékpáros túra

 Indulás a Városi Sportcsarnoktól.
 Várható érkezés 13:00 órakor a Múzeumparkba.
 A fesztivál ideje alatt a Püspökladányi úton, a „kézműve-

sek utcájában” a népművészek bemutató foglalkozásokat 
tartanak, kézműves termékeket árusítanak. 

A birkafőző verseny elnöke: Benke László négyszeres olimpi-
ai bajnok mesterszakács.

A diákok birkafőző versenyének elnöke: Frank Sándor 
Venesz-díjas mesterszakács, a Magyar Nemzeti Gasztro-
nómiai Szövetség tagja.

A népi ételek főzőversenyének elnöke:  Mészáros István 
mesterszakács, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövet-
ség tagja.

Támogatóink és terméktámogatóink: Békéscsabai Kol-
bászgyártó Kft., Bolyhos és fiai Bt. - Újszilvás, Book Trade 
Bt., Fetis Univer Bt. - Szolnok, Gazsó Hús Kft., Júlia pincé-
szet – Tállya, Karcagi Ferro-Metal Kft., Karcagi Szuperinfó, 
K-elme Kft. - Budapest, Lapidibus Kft., Magyar-Kazak 
Baráti Társaság, Mészáros vendéglő – Abony, Miskol-
ci Likőrgyár Zrt., Nagy Fa-tál Gasztronómiai Kft., Nimród 
Bioszálloda és Bioétterem, Öreg Pákász étterem – Porosz-
ló, Pántlika pincészet – Dörgicse, Rideg pálinkafőzde – 
Paks, Sportreklám Kft., Szent István Hotel Eger.

A rendezvény biztosítását a BF Security Bt. végzi.

Médiatámogatók: Karcagi Hírmondó, Karcag Televízió, 
Mediátor Televízió.

Információ: Általános: Karcag Városi Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatala – Tel.: 06/59/500-610. Főzőverseny-
ről: Kolostyák Gyula – Tel.: +36/20-323-5245, e-mail: 
kolostyakgyula@gmail.com Honlap: www.karcag.hu 

SZENTIVÁNÉJI 
TŰZUGRÁS ÉS 

TÁNCHÁZ
Nagy Emese vezetésével

a Karcagi Városi Strand-
fürdő Kempingben

2010. június 25-én 
(szerdán) 19 – 24 óráig

A talpalávalót a SU-
GALLÓ Népzenei Együt-
tes húzza.

Belépőjegy: gyermek, 
diák és nyugdíjas 200.- Ft; 
felnőtt 400.- Ft

Jegyek válthatók a Déry-
né Művelődési és Ifjúsági 
Központ I. emeleti irodájá-
ban vagy a helyszínen.

A rendezvény az NKA 
Népművészeti Szakmai 
Kollégium támogatásával 
valósul meg. 
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Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Június 19-20. Dr. Terjék Imre Kg., Duna utca 7. Tel.: 06/20-939-4650
Június 26-27. Dr. Dániel Mihály Kg.,Sport utca 13.. Tel.: 06/30-205-3260

Közhírelés
Karcag városában a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető, betegsé-
gek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és szű-
rővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. NM rendelet alapján mellkas-szűrővizsgá-
latra kerül sor az alábbiak szerint:
A tüdőszűrés időpontja: 2010. június 4. - augusztus 2-ig.
A vizsgálat helye: Kátai Gábor Kórház Pszichiátriai épülete (Karcag, Zöldfa út 48.)

Szűrési idő naponta:
Hétfő 12:30 – 16:30-ig
Kedd 8:30 – 12:30-ig
Szerda 12:30 – 16:30-ig
Csütörtök 8:30 – 12:30-ig
Péntek 8:30 – 12:30-ig
Augusztus 2-án  12:30 – 16 óráig.

A szűrővizsgálat alól mentesülnek azok a személyek, akik egy éven belül ilyen vizsgála-
ton részt vettek, illetőleg a tüdőgondozó intézetben gyógykezelés alatt állnak.
A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgálatok térítési díjáról 
szóló 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet alapján 40 év alatti lakosok számára té-
rítésköteles. A tüdőgondozó a szűrést megelőző héten meghatározza a 
pontos összeget, melyet csekken kell befizetni. A csekk beszerezhető a szűrés 
helyén és a Polgármesteri Hivatalban. Az összeget kizárólag csak csekken lehet befi-
zetni, és a befizetést igazoló szelvényt a szűrés helyszínén be kell mutatni.
Kérem, hogy a szűrésen a személyi igazolvánnyal és betegkártyával (TAJ 
szám), a 40 év alattiak a befizetést igazoló csekkszelvénnyel jelenjenek 
meg. 
18 éves kor alatti fiatalok a szűrési napokon személyi igazolvánnyal, betegkártyával, a 
befizetést igazoló csekkszelvénnyel, és szülői kísérettel szíveskedjenek megjelenni.

Rózsa Sándor
jegyző 

FELHÍVÁS

VÁROSI NYÁRI NAPKÖZI
Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
Tájékoztatom Önöket, hogy Városi Nyári Napközi új helyszí-

nen kerül megrendezésre, a Györffy István Általános Iskola 
alapítványi épületében (5300 Karcag, Városudvar 1.).

A napközi kezdete: 2010. június 21. 8. óra.
A napközibe jelentkezhet a város összes általános iskolásko-

rú gyermeke – elsősorban az alsó tagozatosok, akiknek a szülei 
dolgoznak. A napközi étkezési díját az iskolákban kell befizetni.

A napközihez a nyár folyamán is lehet csatlakozni, e szán-
dékot kérem, szíveskedjenek a helyszínen, illetve a 06-30/605-
8054 telefonszámon időben jelezni.

Veres Lászlóné
projektvezető

Seniorok figyelem!
Ha pénteken nem esik számottevő eső, vagyis kellően fel-

szárad a Debreceni út, akkor június 19-én 14 órakor indul a 
kerékpártúránk Ágotára. Gyülekezés 13:45-től a Szélmalmi 
Fogadóházban (az útviszonyok a túra útirányát módosíthat-
ják). A túrát Pánti Ildikó, Szepesi Tibor és Elek György vezeti.

Minden érdeklődő seniort szeretettel várunk.
Szervezők

Az ének-zene órákon és az 
énekkari foglalkozásokon túl 
a tehetséges diákok, akik vala-
milyen szinten késztetést érez-
nek a művészetek megismeré-
se és művelése iránt, választ-
hatnak a különféle hangsze-
rekből az Erkel Ferenc Alap-
fokú Művészetoktatási Intéz-
ményben.

Évek óta hagyomány isko-
lánkban, hogy a zeneiskola ta-
nárai, növendékei hangszerbe-
mutatójukkal az új tanévre di-
ákokat toboroznak.

Ez év május 27-én mutat-
koztak be iskolánk tanítvá-
nyai is, akik hegedűn, csel-
lón, furulyán, klarinéton, zon-
gorán, ütős hangszereken szó-
laltattak meg kedvelt és ismert 
dallamokat.

A „nagyérdemű” közönség 
a fölcsendülő muzsika hang-
jait, feszült figyelemmel, majd 

a nagy-nagy tetszést kiváltó 
tapssal jutalmazta.

Május 31-én a Déryné Mű-
velődési és Ifjúsági Központ-
ban  adott színvonalas ifjúsági 
hangversenyt a Karcagi Szim-
fonikus Zenekar. Iskolánkból 
az 5. osztályosok és néhány 6. 
osztályos tanuló vett részt e 
kellemes zenei programon. 

Köszönjük a zenepedagó-
gusok és a fellépők önzetlen, 
áldozatkész munkáját.

Reméljük, fáradozásuk nem 
volt most sem hiábavaló, és 
sok-sok lelkes diák keresi föl 
szüleivel a beiratkozások al-
kalmával a zeneiskolát, hogy a 
2010/2011. tanévtől megkezd-
hesse zenei tanulmányait.

Ugye, te is választottál már 
hangszert!?

A közönség nevében: 

Horváthné Pandur Tünde 
és Lakatos Mihályné

Válassz te is egy hangszert!

Lakóhelyünk értékei - naptárfotó pályázat
Fotózzanak le egy épületet, parkot, szobrot, tavat vagy sétálóutcát, amire büszkék az ott 

élők. Rögzítsenek egy olyan pillanatot, ami a lakóknak igazán a településről szól.
Vegyenek részt fotópályázatunkon, és osszák meg másokkal is, hogyan látják otthonu-

kat.
A kiválasztott pályázatokat értékes ajándékkal jutalmazzuk:
-  a települések önkormányzatait egy Xerox multifunkciós irodai géppel 50.000 Ft ér-

tékben
-  a képek készítőit egy Microsoft webkamerával 8.000 Ft értékben
-  a címpapra kerülő település önkormányzatát és a kép készítőjét is egy-egy Nikon di-

gitális fényképezőgéppel 60.000 Ft értékben.
A részvételhez szükséges:
-  Látogasson el a www.eon.hu/fotopalyazat oldalra.
-  Jelentkezzen be az Ön egyedi, pályázati azonosítójával: 5000000685.
-  Töltsön fel maximum 3 fényképet, és adja meg a szükséges adatokat (település neve, 

készítés ideje, készítő neve, kép címe, kapcsolattartó neve, elérhetősége).
-  Kérjük, ügyeljen arra, hogy csak a részvételi és játékszabályzatban megadott formá-

tumban és méretben töltsön fel képeket, ellenkező esetben nem tudjuk elfogadni a 
pályázatot.

A beérkező pályázatokat előzetes szűrés után feltesszük honlapunkra, így ez egy remek 
lehetőség, hogy megismertesse és népszerűsítse települését a honlapra látogatók körében.

A közzétett fényképekre bárki szavazhat, aki a honlapra látogat. A legtöbb voksot szerző 
pályamű az E.ON 2011-es falinaptárának címoldalára kerül, az egyes hónapokhoz kerülő fo-
tókat pedig öttagú zsűri választja ki. Értékeljük a szokványostól eltérő, egyedi látásmódú, a 
település különleges arcait bemutató fényképeket.

A pályázaton való részvétel feltételeit és a további részleteket megtalálja a www.eon.
hu/fotopalyazat oldalon.

E.ON Energiaszolgáltató Kft.

A Szentannai 
Sámuel Gimnázium, 
Szakközépiskola és 

Kollégium a 2010/2011. 
tanévre az alábbi 

képzésekre hirdet felvételt
ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉ-
SEK

Jelentkezési határidő: 
2010. július 1.
Jelentkezési korhatár: 21 év
Középfok:
Mezőgazdasági gépésztechnikus 
szak: 2 éves
Agrár-közgazdasági és árufor-
galmazó technikus szak: 2 éves
Felsőfok:
Műszaki informatikai mérnök-
asszisztens: 2 éves (4 félév)
(Debreceni Egyetem Informati-
kai Karával közös szakképzése, 
tanulói jogviszony)

FELNŐTTKÉPZÉS - LEVELEZŐ 
TAGOZAT (nem tanköteles tanulók 
részére felnőtt képzés)

Jelentkezési határidő: 
2010. július 1.
Középfok:
Agrár-közgazdasági és árufor-
galmazó technikus szak: 2 éves

Jelentkezés: a titkárságon szemé-
lyesen, illetve levélben vagy e-ma-
ilben.
Cím: 5300 Karcag, Szentannai Sá-
muel utca 18.
E-mail: sztannai@externet.hu

Szomorú látvány fogadja az utóbbi időben hétvégeken a Cso-
konai utca – Fürst S. utca – Akácos utca kereszteződésében lé-
vő ingatlan tulajdonosok lakóit. A közlekedés biztonságát segí-
tő-szabályozó „jelzőtáblák” sorozatosan kidöntésre kerülnek, 
adott esetben több méterre elszállítják a helyszínről. A helyre-
állítást követően a rongálás újra ismétlődik!
Jogos közös felháborodásunk az elkövetett cselekmények mi-
att! Most, amikor az ország lakossága az árvízkárok-viharkárok 
helyreállításán fáradozik, minden segítségre, forintra szükség 
van, az emberek felajánlásaikkal segítik a nehéz helyzetbe ke-
rült honfitársaikat – az ilyen cselekedet meg nem engedhető! 
Most sem, máskor sem!
Szíves figyelmébe ajánlom a rongálást az elkövetőknek, jelent-
kezhetnek „karitatív” munkára környezetükért, a városért, 
amely értéket teremt, s az emberek elismerését is jelentheti.

Pánti Ildikó
a 8. sz. választókerület képviselője

Tisztelt karcagi 
lakosok!

2010. július 13-án 17 
órától a Kátai Gábor Kór-
ház intézményi bemutatója 
lesz, ahol a már megtörtént 
fejlesztésekről és a várha-
tó beruházásokról tart tá-
jékoztatót dr. Nagy Mihály 
főigazgató úr.

A tájékoztató után lehe-
tőség nyílik kötetlen be-
szélgetés keretében az 1. 
számú választókörzetben 
felmerült kérdések feltéte-
lére.

Gyülekező: 16:45 – 17:00 
órakor a kórházi épület fő-
bejárójánál.

Minden kedves érdek-
lődőt nagy tisztelettel vár 
Molnár Pál önkormányza-
ti képviselő.

Tájékoztató
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfelein-

ket, hogy 2010. július 1-től kez-
dődően 2010. december 31-ig 
az Észak-alföldi Regionális Nyug-
díjbiztosítási Igazgatóság ügyfél-
szolgálata átmenetileg szünetel.

Ez idő alatt a szolnoki ügyfélszol-
gálatunkon a következő időpontok-
ban állunk rendelkezésükre:
- Hétfőn 8:00 – 17:00
- Keddtől csütörtökig 8:00 – 14:00
- Pénteken 8:00 – 12:00 között.
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Már hagyományosan, a 
nyári szünet előtti utolsó ülé-
sen Körmendi Lajosra emlé-
keztek a civil szervezet össze-
jövetelén résztvevők. A Nagy-
kunság írójának születésnapja 
tiszteletére a könyvhéten ke-
rült átadásra a Körmendi La-
jos-emlékdíj, amelyet ebben 
az évben Kele János, a Karca-
gi Nagykun Református Gim-
názium és Egészségügyi Szak-
középiskola érettségiző diák-
ja kapta meg kiemelkedő vers- 
és prózamondó teljesítményé-
ért a gimnázium tantestület-
ének javaslata alapján. Jutalma 
Az álom fonákja című váloga-
tott írásokat tartalmazó kötet 
és egy könyvutalvány. Kele Já-
nos a kör irodalmi program-
jait is sokszor színesítette sze-
repléseivel, s gyakran fellépett 
iskolai és városi ünnepsége-
ken. Díjához gratulálunk!

Az irodalmi program Ri-
deg István tanár úr verselem-
zésével folytatódott, amihez 
Domján Sándor, korábbi em-
lékdíjas olvasta fel a Kun Mi-
atyánk című Körmendi-ver-
set. A Mándoki Kongur Ist-
ván nyelvészt felidéző parodi-
zált ima alkalmat adott a nyel-
vi bravúrok részletes magya-
rázatára, a költő játékos szó-
használatának értelmezésére, 
megfigyelésére.

Az est meghívott előadó-
ja Váradi Szabolcs, a nagyhí-
rű Yorick Kht (Kedélyes han-
gulatú társasága) diákszínpad 
tagja volt, aki jelenleg a ka-
posvári Csiky Gergely Szín-
ház segédrendezője. Körmen-
di Lajosnak, a gimnázium ak-
kori művészettörténet taná-
rának különös érzéke volt a 
tehetséges fiatalok irányítá-
sára. Meghatározó és mara-
dandó volt az együtt kialakí-
tott darab közben az a szabad-
ság, amelyet az alkotó együtt-

működés lehetővé tett. A diá-
kok bűvészkedni, bohóckod-
ni akartak, s olyan tökéletes 
produkciót hoztak létre, mint 
például a Rómeó és Júlia pa-
ródia, mellyel díjat nyertek, s 
amelyet a TV is bemutatott. A 
színjátszók találkoztak három 
évvel ezelőtt, s vezetőjükre 
tisztelettel emlékezve felidéz-
ték vidám próbáikat, sikerei-
ket. Az akkor készült videofel-
vételből is láthatott a közönség 
részletet.

Váradi Szabolcs írta és ren-
dezte a Ludas Matyi gyer-
mekelőadást, amelyből vi-
deóról egy részletet is be-
játszott. Ugyancsak ő volt a 
rendezője a Rosencrantz és 
Guildenstern halott című stú-
dió-előadásnak. A kaposvá-
ri színház nagyon sokszínű re-
pertoárral rendelkezik mind 
a prózai, mind a zenei dara-
bok tekintetében. Törő Erzsé-
bet, aki a színház zenekarában 
kilenc évig játszott elmondta, 
hogy a kezdet nehéz volt, de 
aztán óriási siker következett, 
pl. Ács János rendezésében a 
Marat halála c. művel. Váradi 
Szabolcs kiemelte Babarczy 
László rendezési stílusát, aki 
nem szólt bele a színészi játék-
ba, s aki lehetőséget adott ne-
ki a rendezésekre. Váradi Sza-
bolcsnak további sikereket és 
jó egészséget kívánunk, és kö-
szönjük, hogy betekinthettünk 
a színház varázslatos világába!

A szeptember végi folytatá-
sig kellemes nyarat kíván min-
den tagjának és a programjai 
iránt érdeklődőknek a Kunha-
lom Polgári Kör!

V. Gy.

Kunhalom Polgári Kör

Körmendi-emlékülés

TÁJÉKOZTATÁS
A Fidesz Karcagi szervezetének képviselői segítséget szeretnének nyújtani idős, beteg, 

mozgássérült, illetve gyermeküket egyedül nevelő lakótársainknak a fűnyírásban.
Kérjük, aki szeretné, hogy térítésmentesen lenyírjuk háza előtt a gyepet, keresse személye-

sen, vagy hívja: 
 1. körzet  Molnár Pál, Karcag, Szegfű u. 8. 06-30-2063327
 2. körzet Kovács Sándor, Karcag, Táncsics krt. 23. 06-30-6908103
 3. körzet Kovácsné Kerekes Katalin, Karcag, Kazinczy u. 10/a. 06-30-8501848
 4. körzet Gyurcsek János, Karcag, Ady E. u. 64/b. 06-30-2797930
 5. körzet Dobos László, Karcag,  Kuthen u. 2. 06-30-5350764
 6. körzet Karcagi – Nagy Zoltán, Karcag, Kuthen u. 7. 06-20-9579091
 7. körzet Csányi Sándor, Karcag, Kisújszállási u. 137/c. 06-30-6551115
 8. körzet Pánti Ildikó, Karcag, Erkel F. u. 3/a. 06-30-2400413
 9. körzet Dr. Fazekas Sándor, Karcag, Hunyadi u. 35/a. 06-30-9670972
10. körzet Domján Sándor, Karcag, Szondi u. 11. 06-20-9451822
Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!
Üdvözlettel:

FIDESZ – MPSZ KARCAGI CSOPORTJA 

Tisza-tónál a partvédelmet 
építette ki a hullámverés és az 
elhabolás ellen, míg mások a 
Bükki NPI területén, a Sajó és 
a Takta összefolyásánál, a Sa-
jó gátja megerősítésén dolgoz-
tak. A Tiszánál a tiszalöki vé-
delmi szakaszra osztották be 
három másik természetvédel-
mi őr kollégámat. Ők az első 
vonalban dolgoztak. A Hor-
tobágy-Berettyón június 5-től 
III. fokú árvízvédelmi készült-
séget rendeltek el, három kol-
légámat ide osztották be, de a 
többi természetvédelmi őr ké-
szenlétben volt, és „beveté-
sük” esetén a hozzánk rendelt 
technika, terepjárók, motor-
csónakok és a személyi felsze-
relés is a védekezést segítette.

- A védett területeken mi-
lyen károk estek?

- A veszteségek felmérésé-

re nem maradt időnk, a károk 
enyhítése, vagy a megelőzés 
még jelenleg is a feladatunk, 
most már elsősorban a Tisza 
mentén. A Tisza-tavon nagyon 
gyorsan emelkedett a vízszint, 
ezért nehéz megállapítani, 
hogy mennyi fészek vagy fé-
szekmaradvány van a víz alatt. 
Ezeknek egy része ráadásul a 
két hete tapasztalt, szokatlanul 
hideg és esős időszakot is meg-
szenvedte. A második vonal-
ban dolgozó munkatársaink 
ezeknek a károknak a mérsék-
lésével foglalkoztak. A Tisza-tó 
területén például a kiöntött kó-
csagtelepekből mentették a fi-
ókákat és a tojásokat. Ezeket a 
Hortobágyra, Malomházára, 
az ottani repatriáló telepünkre 
szállították. Az ottani munka-
társaink gondoskodnak majd 
ezeknek a madaraknak a felne-
veléséről és a természetbe való 
visszajuttatásról.

- A „puszta” egyébként hogy 
viselte a rengeteg vizet?

- A nagyiváni tározó meg-
nyitására most nem volt szük-
ség. A kunmadarasi határban 
lévő gyepterületeken, ameny-
nyire csak lehetséges volt, 
gondoskodtunk a felszínen 
összegyűlt víz elvezetéséről, 
és azt a Németéri csatornába 
juttattuk. A Hortobágy folyó 
mellett a vízlevezető műtár-
gyak ellenőrzése a feladatunk. 
Ezek között van egy, amit ta-
vasszal-koranyáron ismeret-
lenek megrongáltak. Ennek a 
műtárgynak a helyreállításá-
ról, azonnali zárásáról kellett 
gondoskodnunk. Az egyek-
pusztakócsi tározó megnyi-
tásáról a vízügy még koráb-
ban határozott, de két napos 
betározás után a vésztározás 
folyamatát leállították.

Elek György  

Folyik a károk felmérése
Folytatás az 1. oldalról

Az alapító Körmendi Lajosra emlékezett 2010. június 5-én a 
Bereki Irodalmi Társaság. A Bod László Művelődési Ház eme-
leti kiállítótermében Rideg István olvasta fel esszéjét a Nagy-
kunság írójáról, majd K. L. műveiből hallhatott válogatást a 
nagy számban megjelent közönség

Ez a június 5-i érettségi találkozó nem egy szokványos ta-
lálkozó, hiszen ezt megelőzően csak az 5 évest tartották meg. 
Többen 45 év elteltével először találkoztak egymással. Sajnos, 
már huszonkettőjük közül hatan elhunytak. Tanárok hangula-
tos adomái mellett kellemesen telt a nap - Mester Ferenc beve-
zető (szívhez szóló) szavaival indult, majd jöttek sorba az egyé-
ni beszámolók. Az osztályfőnöki óra csengetéssel zárult, utána 
közös ebéd és estig tartó beszélgetés következett. Búcsúzáskor 
hangsúlyozták, hogy már jövőre ismét szeretnének találkozni 
(nem várhatnak újabb 45 évet!). Ez a találkozó egyben lehetősé-
get ad - e rohanó világban - a lelkekben való feltöltődésre, a jö-
vő még számukra fenntartott titkai elé.  „A múltat tiszteld a je-
lenben, s tartsd a jövőnek!” E mottó adta meg az osztálytalál-
kozó alaphangját.

Állás hirdetés
A karcagi Szent Pál Katolikus 

Általános Iskola felvételt hirdet 
gazdasági vezetői munkakör 

betöltésére.
Előnyt jelent főiskolai és/vagy mérlegképes 
könyvelői végzettség.
Érdeklődni az 59/503-085-ös telefonszá-
mon lehet.
A Szent Pál Katolikus Általános Iskola 
fenntartója felvételt hirdet 1 fő részére ad-
minisztratív munkára napi négy órában.
Feladatok: könyvelés, levelezés, ügyinté-
zés.
Feltétel: mérlegképes könyvelői végzettség, 
felhasználói szintű számítógépes ismere-
tek, gazdasági programok használatában 
szerzett jártasság.
Előny: idegen nyelv tudás, oktatási terüle-
ten szerzett tapasztalat.
Benyújtandó iratok: képesítést igazoló 
okiratok.
Munkavégzés helye: Szent Pál Katolikus 
Általános Iskola, Karcag.
Pályázat benyújtásának határideje: 2010. 
július 10. az iskolában vagy e-mailben: 
remivericel@hotmail.com
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A változatos táncprodukci-
ók és szűrővizsgálatok mellett 
az Egészségvárosba ellátoga-
tóknak lehetőségük nyílt meg-
hallgatni szakemberek előadá-
sait sokakat érintő betegsé-
gekkel kapcsolatban, valamint 
személyre szabott javaslatokat 
kaphattak a szakorvosoktól a 
tanácsadó sátrakban. A karca-
gi lakosok érdeklődése nem-
csak az előadások és a tanács-
adások iránt volt magas, so-
kan vettek részt az elsősegély-
nyújtás bemutatón és kígyózó 
sorok álltak a BMI-t, testzsírt, 
magasságot, testsúlyt mérő gép 
előtt is. Több mint 100-an ad-
tak vért a Vöröskereszt által 
szervezett véradáson.

Az Egészségváros karca-
gi állomásán közel 300-an a 
koleszterinszintjükre és több 
mint 500-an a vérnyomásuk-
ra voltak kíváncsiak. Ez a két 
vizsgálat különös jelentőség-
gel bír hazánkban, hiszen min-
den második ember szív- és ér-
rendszeri megbetegedésben hal 
meg. A szűrésen résztvevő kar-
cagi lakosok 60 százalékánál 
mértek magas koleszterinszin-
tet, míg a vérnyomásmérésnél 
a résztvevők szintén 30 száza-
léka mutatott magas értéket. 

251-en vettek részt a csont-
sűrűség-mérésen, a szakembe-
rek kétharmaduknál találtak 
csontritkulásra utaló, figyel-
meztető jeleket, hiszen a részt-
vevők több mint fele először 
járt életében ilyen szűrésen. A 
betegség elsősorban a nőket, il-
letve a 40-50 éves korosztályt 
érinti. 

A bőrgyógyász szakemberek 

a legtöbb látogatónak a köröm-
gomba miatt tanácsolták, hogy 
végeztessenek további ellenőr-
zést. 

A prosztatarák a férfiak da-
ganatos halálozásának első 
három leggyakoribb oka kö-
zött szerepel. Az ingyenes PSA 
vizsgálatot sokan keresték fel, 
több mint 200-an. 5 esetben 
mértek olyan eredményeket a 
szakemberek, amelyeknél to-
vábbi vizsgálatokra van szük-
ség.

Az eredményeket összegez-
ve elmondható, hogy a karca-
giak többsége fontosnak tart-
ja a szűrővizsgálatokat, a meg-
előzést, ahogy a program véd-
nöke Rudolf Péter is. A szín-
művész nemcsak lelkesítő be-
szédével buzdította a lakosokat 
az egészségtudatos gondolko-
dásra és a szűrővizsgálatokon 
való részvételre, hanem ő ma-
ga is beállt a sorba ellenőriztet-
ni vérnyomását.

Az prevenciós szemlélet 
megismertetése, az egyéni fe-
lelősségvállalás hangsúlyozá-

sa érdekében indult Richter 
Egészségváros rendezvényén a 
saját egészségük mellett a kö-
zösségért is tehettek a résztve-
vők. A Richter a program ke-
retében 2.000.000 forint ado-
mányt ajánlott fel a Kátai Gá-
bor Kórház számára, amelyet 
minden elvégzett szűrés, ta-
nácsadás, végighallgatott elő-
adás további forintokkal nö-
velt. A karcagiak aktív részvé-
telének köszönhetően a nap vé-
gén Dr. Nagy Mihály a Kátai 
Gábor Kórház főigazgatója 5 
273 300 forintos adományt ve-
hetett át Dr. Zalai Károlytól, a 
Richter Gedeon Nyrt. PR fő-
munkatársától.

Köszönetünket fejezzük ki 
Karcag város és a kórház be-
utalási területéről megjelent 
lakosoknak, hogy a 2010. jú-
nius 05-én megrendezésre ke-
rült Egészségváros rendezvé-
nyen igen nagy létszámmal és 
aktívan részt vettek!

Karcag Városi 
Önkormányzat és 

Polgármesteri Hivatala

Rekord eredmény a Richter Egészségvárosban
A kutató intézet vezetőjének 

szavaival élve, minden idők 
egyik legnagyobb érdeklődés-
sel kísért gabonabemutatójára 
került sor június 7-én a Kutató 
Intézetben. A körülbelül há-
romszáz fős hallgatóság jelen-
léte észlelhetően messze felül 
múlta a rendezők várakozá-
sait. Igaz, igyekeztek is a dél-
előttre a témához kapcsolódó 
legszínesebb programot ösz-
szeállítani. Dr. Fazekas Sán-
dor vidékfejlesztési minisztert 
sajnos másfelé szólították az 
árvízzel megsokasodott teen-
dők, de a legújabb eredménye-
ket és lehetőségeket ismertető 
előadásokat (prof. dr. Blaskó 

Lajos, Gombár Mihály, prof. 
dr. Balla László és Boldog Ist-
ván) érdeklődéssel fogadta a 
hallgatóság, sőt, a rendezvény 
második felére időzített fajta-
bemutatót és a kísérleteket is 
sokan megtekintették.

- Az idei, nagyon kedvezőt-
len időjárás nyilván megnö-
velte a gazdák kíváncsiságát a 
rossz körülmények között ter-
meszthető növényfajták iránt 

- értékelte a fajtabemutatót dr. 
Blaskó Lajos. - Ez bennünket 
is erősít abban, hogy van ér-
deklődés az iránt, amit csiná-
lunk, és talán mi is hozzá já-
rulunk a mezőgazdaság fej-
lődéséhez. Ezek nem könnyű 
feladatok, mert sajnos mindig 
az elsődleges gondok, a „tűz-
oltás” feladatai vannak előtér-
ben.

- Láthatóan nagy érdeklő-
dés kísérte az önök által neme-
sített gabonaféléket illetve ezek 
szántóföldi bemutatását.

- Mi közvetlenül is függünk 
attól, hogy mennyit tudunk 
értékesíteni. Az intézet műkö-
dési költségeinek egyharma-

dát kapjuk az államtól, egy-
harmadát pályázatok útján 
kell megszereznünk, egyhar-
madra pedig saját termékek 
eladásából teszünk szert. Ez a 
három együtt teszi lehetővé, 
hogy a karcagi kutató intézet 
a viszonylag nehéz körülmé-
nyek között is élni és dolgozni 
tud, és ezeket az eredménye-
ket produkálni tudja.

- e - 

Sikeres szakmai nap
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Pályázat
Karcag Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete pályázat út-
ján bérbeadásra meghirdeti az 
alábbi ingatlanját:

Karcag, Kossuth tér 11-13. sz. 
alatti helyiség

Helyiségei: üzlettér, iroda, 
raktár, vizesblokk 

A helyiség alapterülete: 
156 m2

Közművei, komfortfoko-
zata: víz, villany, gázfűtés

A pályázat benyújtásá-
nak határideje: 2010. május 
25. napja 16:00 óráig beérkező-
en.

A részletes pályázati feltéte-
lekről érdeklődni lehet a Pol-
gármesteri Hivatal Igazgatási és 
Szociális Irodájában (fsz.: 53. sz. 
iroda, Tel.: 06 59/500-669). 

A pályázati kiírás megtekint-
hető a Karcag Városi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hiva-
tala hirdetőtábláján, valamit a 
Karcag Város honlapján (www.
karcag.hu).

Jászfényszaru VSE – Be-
rekfürdő SE 10:16 (7:10)

Törökszentmiklós. Jv.: Buru 
I., Major G.

Berekfürdő: Vonáné, 
Szőkéné Varga I. (7), Cseke P. 
(6), Andrási Zs. (3), Perge Zs., 
Pergéné Varga Zs., Kiss A. 

Cserék: Varga A., Mészáros 
A., Perge P., Sípos K.

Edző: Bánhegyiné Bakó Éva
Bánhegyiné Bakó Éva: Az 

utolsó fordulón Jászfényszaru 
ellen győzött a csapat. Jók: 
Andrási Zsófia, Szőkéné Var-
ga Ibolya, aki a tavaszi mér-
kőzések 7 métereseit 83 %-ban 
értékesítette. Kiemelném még 
Cseke Petrát, aki 17 évesen a 
megyei góllövő lista 6. helye-
zettje 94 góllal. Gratulálunk 
neki.

A Berekfürdői SE női kézi-
labda csapata a megyei tabel-

lán a 7. helyen végzett 9 pont-
tal. Nehéz év áll mögöttünk, 
hiszen ebben a bajnoki évben 
7 játékos végleg, ill. ideigle-
nesen kényszerült abbahagy-
ni a kézilabdázást, köztük idő-
sebb, rutinosabb játékosok, át-
lövők, akiket fiatal, tehetsé-
ges lányokkal pótoltunk. En-
nek tudható be, hogy tavasszal 
nagyon kevés pontot sikerült 
begyűjteni, több mérkőzést a 
rutintalanság miatt az utol-
só percekben veszítettünk el. 
Ennek ellenére örülök, hogy 
sportszeretetünk, hitünk, ki-
tartásunk és lelkesedésünk tö-
retlen maradt. Nem lesz köny-
nyebb az előttünk álló év sem, 
hiszen utánpótlás nevelésünk 
13-14 évesekből áll, akiknek 
„beéréséhez” idő kell, így a 
következő év is a csapatépítés 
nehézségeivel fog indulni.

Megyei bajnok 
kosarasok

A KSE férfi kosárlabda csapata utoljára a 2002-2003-as baj-
nokságon szerezte meg a bajnoki címet. Utána 2006-ig az NB 
II-ben játszottak, de a szűkülő anyagi lehetőségek miatt visz-
szatértek a megyei bajnokságba. Itt továbbra is jó eredmény-
nyel szerepeltek, ám az utóbbi két évben a második helyen zár-
ták a küzdelmet. A 2009-2010-es bajnokságban 100 %-os telje-
sítménnyel, azaz veretlenül jutottak túl a csapatküzdelmeken, 
s kerültek a legjobb négy közé, s a végén, a Jászberényi Öregfi-
úk csapata ellen szerzett három pontos győzelemmel szerezték 
meg a bajnoki címet. Gratulálunk!

Álló sor: Mile Gábor, Vincze Mihály, Hajdú Gábor, Rideg 
László, Kovács Máté, Tóth Imre, Simon László, Fodor Csaba 
edző.

Guggolnak: Mészáros András, Kovács Zsombor, Kiss János, 
Erdei József csk., Koncz Máté.

- e -

Városi atlétikai 
verseny

Öttusa fiú csapat: I. he-
lyezés. 1. Fábián Sándor 
(Györffy I. Ált. Isk. 8/a), 2. 
Tóth Simon (Györffy I. Ált. 
Isk. 8/a), 3. Raczkó Dáni-
el (Györffy I. Ált. Isk. 8/b), 
4. Andrási Máté (Györffy I. 
Ált. Isk. 8/b), 5. Pánti Sándor 
(Györffy I. Ált. Isk. 8/c), 6. 
Pádár Milán (Györffy I. Ált. 
Isk. 8/c).

Három tusa egyéni III. 
korcsoport: I. Bokor Péter 
(VI/b)

Öttusa leány egyé-
ni: I. Mészáros Alexandra 
(Györffy I. Ált. Isk. 7/b)

Megyei Atlétika 
Öttusa verseny 
Szolnok. Fiú csapat: 

II. helyezés. 
Megyei Egyéni Atlétika 

verseny – Szolnok. 4x1000 
m-es váltófutás: I. helyezés. 
Csapat tagjai: Saliga Norbert 
(Györffy I. Ált. Isk. 8/a), Tóth 
Simon (Györffy I. Ált. Isk. 
8/a), Fábián Sándor (Györffy 
I. Ált. Isk. 8/a), Raczkó Dáni-
el (Györffy I. Ált. Isk. 8/b).

300 m-es síkfutás: II. Fá-
bián Sándor (Györffy I. Ált. 
Isk. 8/a)

Súlylökés: III. Sebők Lajos 
(Györffy I. Ált. Isk. 8/a)

300 m-es síkfutás: IV. Mé-
száros Alexandra (Györffy 
I. Ált. Isk. 7/b), IV. Andrá-
si Máté (Györffy I. Ált. Isk. 
8/b).

Felkészítő testnevelők: 
Szecskó Alfréd és Kun lászló.

B. I.

2010. június 5-6. között ke-
rült megrendezésre Debre-
cenben a sakk diákolimpia 
egyéni döntője. A várost Haj-
nal Evelin, a Nagykun Refor-
mátus Gimnázium tanulója, 
mig Petri Dóra és Egyed Judit 
a Györffy István Általános Is-
kola tanulói képviselték ezen 
a versenyen. Evelin és Dóra a 
IV. korcsoportba kaptak meg-
hívást, miután a megyei dön-
tőn holtversenyben végeztek 
az élen. A rutinosabbnak Eve-
lin számított, és ennek meg-
felelően kezdett az első na-
pon, és az esélyes ellenfeleit is 
megszorongatva gyűjtögette a 
pontjait. Így is volt oka bosz-
szankodásra, mert egy pici fi-
gyelmetlenség miatt az egyik 
fontos mérkőzésen a győze-
lem helyett csak döntetlen 
lett a végeredmény. Sajnos a 
nap végére kicsit elfáradt, de 
a megszerzett 3,5 pont bizta-
tó volt a másnapi két forduló-
ra. Másnap azonban az anyag-
megmaradás törvényét elfe-
lejtette, mert mindig hama-
rabb elfogytak a bábui mint 
az ellenfélnek, így több pon-
tot már nem tudott begyűjte-
ni, és a középmezőnyben vég-
zett. Dóri eleinte más időzó-
nában volt, mint az ellenfe-
le, mert neki sokkal hama-
rabb elfogyott az ideje, ami 
után az anyag is fogyni kez-
dett, így sorra jöttek a veresé-
gek. Persze lehet, hogy ez volt 
a taktika, mert utána a gyen-
gébb ellenfelek ellen már jöt-
tek a nap végére a győzelmek 
is, így 2 ponttal zárta a szom-
batot. Másnap viszont ellen-
állhatatlan volt a táblán, így 

mindkét partiját megnyerve 4 
ponttal ő is felzárkózott a kö-
zépmezőnyhöz.

A II. korcsoportban Egyed 
Judit próbálta folytatni az ed-
digi kiváló sorozatát. Nem 
tűnt könnyűnek, mivel ki-
csi volt a korcsoportjában, 
ugyanis a 1999-ben születet-
tek is itt játszottak. A mezőny-
ben 4 korábbi magyar baj-
nok és Európa bajnok is volt. 
Már az első fordulóban lát-
szott, hogy bizony ez komoly 
erőpróba, mert a tavalyi ra-
pid magyar bajnokkal kezdett. 
Szerencsére sikerült győzni, 
de ezután az idei ezüstérmes 
következett, akit ismét sike-
rült legyőznie. Ez olyan len-
dületet adott, hogy sorba jöt-
tek a szebbnél szebb győzel-
mek, köztük az Európa bajnok 
elleni partiban is. Így min-
den partit megnyerve 6 pont-
tal zárta az első napot. Más-
nap már csak biztonsági játék 
kellett volna a bajnoki cím-
hez, de Judit nem ismert par-
dont, és aktív támadó játékkal 
mindkét ellenfelét legyőzve az 
egész mezőnyből (12 csoport) 
egyedüliként 100 %-os telje-
sítménnyel szerezte meg a di-
ákolimpiai 1. helyezést. Ezzel 
címvédőként résztvevője a kö-
vetkező évi döntőnek. Judit já-
téka mindenkiben elismerést 
váltott ki, hiszen 1 hónapon 
belül 3 országos döntőt nyert 
meg meggyőző játékkal.

Mindhárom versenyzőnek 
gratulálunk eredményeihez, 
és további sikereket kívánunk 
az elkövetkező sakkversenye-
ken.

Három a magyar igazság
Megyei I. osztályú női kézilabda

Kiemelkedő birkózó eredmények

A közelmúltban Szigetszentmiklóson került megrende-
zésre a Kötöttfogású Junior (18-20 évesek) Birkózó Magyar 
Bajnokság.

Fekete Antal karcagi versenyző kvalifikációt szerzett a 
Magyar Bajnokságon való indulásra. Lendületes, akció dús 
mérkőzéseken először egy BVSC-s, majd egy székesfehérvá-
ri és egy ferencvárosi versenyző legyőzésével a döntőbe ke-
rült, ahol nagyon szoros csatában második helyezést szer-
zett.

Kimagasló eredményéhez gratulálunk.

2010. június 5-én Jászberényben a II. Jász-Kun Szala ren-
dezvényen a jászok kihívták a kunokat egy népi birkózó 
csapatbajnokságra, mely nagyon szép, és sok nézőt vonzó 
rendezés mellett került lebonyolításra. A csapatot veteránok 
és fiatal birkózók alkották. A kun csapatot Karcag csapata 
képviselte, ahol a kunok fölényes győzelmet arattak.

A nagykun győztes csapat tagjai: Balla András, Nagy 
Sándor, Elek Szabolcs, Szarka Zoltán, Ferenczi István, Kiss 
Attila, Horváth Dániel, Mándi Mihály, Duka László, Csík 
Krisztián, Varga Imre Vezetőedző: Kurucz István (Pityók). 
Szőnyegedző: Ferenczi Elek.

Gratulálunk a csapat tagjainak és a felkészítőknek!

A DARÁZS TÁPBOLT AJÁNLATA
Baromfi indító:  2.390 Ft
Baromfi nevelő:  2.150 Ft/25 kg
Borsós dara:  2.350 Ft/40 kg
Napraforgó:  2.925 Ft/30 kg.
Pulyka – kacsa – nyúl táp kapható!

Karcag, Reggel utca 31.
Tel.: +36/30-363-7951.
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás III. eme-
leti 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 tégla építésű társasházban földszin-
ti, gázfűtésű, 1,5 szobás, tehermentes lakás 
egyetemistáknak eladó. Befektetésnek kiváló 
ajánlat. Tel.: +36/70-300-9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 (délelőtti 
órákban).
Békés megyében, Okányban, 72 m²-es, két 
szobás családi ház, 1676 m²-es telekkel eladó. 
Tel.: 06/59-314-379 vagy +36/30-320-9255. 
Karcagon központhoz közel 100 m²-es 2,5 
szobás, összközműves kertes családi házrész 
(utcafronti) hozzátartozó garázzsal sürgősen 
eladó. I.ár: megegyezés szerint. Tel.: +36/30-
461-6358.
Karcagon, a IV. Béla király úton amerikai kony-
hás, 4 szobás (2 fürdőszobás, 2 WC), 2 főbe-
járatos, tetőteres családi ház 120 m²-es dísz-
kertes, összkomfortos, lakható melléképület-
tel és garázzsal eladó. Vállalkozásra és több 
generáció együttlakására is alkalmas. Mélyen 
áron alul, akár hitelátvállalással is eladó. Csere 
is érdekel. Tel.: 59/313-053 v. 06/20-242-2922.
Tizenöt éve épült 5 szobás családi ház nagy 
telekkel igényesnek eladó. Érd.: Kg., Soós I. ut-
ca 2. Tel.: 59/312-427 v. +36/30-363-9585.
Garázs eladó vagy kiadó a Széchenyi sgt. 26. 
sz. alatt. Tel.: +36/30-546-4990.
Tanya eladó! Bármilyen tevékenységre alkal-
mas, kövesút, víz, villany van. Tel.: +36/30-
229-8516.
Karcagon városközponti, hőszigetelt, IV. eme-
leti, 50 m²-es lakás eladó. Tel.: +36/30-547-
9987.
Karcagon téglából épült kisebb típusú, teljes 
közműves kertes ház betegség miatt sürgő-
sen eladó. Utcafronti rész bontás nélkül be-
építhető. Tel.: +36/70-273-7268.
Keresek ügyfeleim részére eladó lakást, 
házat, építési telket, kertföldet, ipari in-
gatlant. Tel.: +36/20-560-6226.

Karcag, Liget utca 9/a. sz. alatti családi ház 
gáz-központi fűtéses + cserépkályha mind-
két szobába beépítve, eladó. Tel.: +36/30-973-
3637 v. +36/30-656-2295.
Két család részére alkalmas, egy telken lévő, 
két teljesen különálló épület eladó, vagy el-
cserélhető. Tel.: +36/30-754-7290.
Karcagon felújítandó kertes ház leadó vagy 
társasházra cserélhető értékegyeztetéssel. 
Tel.: +36/70-395-5263.
Karcagon városközponti felújított IV. emeleti 
51 m²-es lakás eladó vagy kisebb budapestire 
cserélhető. Tel.: +36/30-547-9987.
Karcagon cserépkályhás, gázkonvektoros csa-
ládi ház sürgősen eladó. U.itt cefre eladó. Tel.: 
59/400-802 (8 óráig, délben és 18 óra után).
Ház eladó. Bútorozott szoba, konyha, fürdő-
szoba Karcagon kiadó. Tel.: +36/30-263-1504 
v. 59/312-675.
Berekfürdő, Búzavirág utca 36. sz. alatt al-
bérlet kiadó. Üdülőknek szobák kiadók. Tel.: 
+36/30-929-8211.
A posta közelében július 1-től garázs kiadó 
(zárt udvarban). Tel.: 59/312-249 v. +36/70-
385-4893.
Eladó Kg., Kisújszállási út 70/c. alatti ház. 3 
szoba + nappali + garázs. Tel.: +36/20-505-
3467.
Javításra szoruló kis ház eladó Karcagon. Tel.: 
59/311-119.
Garázs eladó vagy kiadó Kg., Széchenyi sgt. 
26. Tel.: +36/30-546-4990.
3 szobás, I. emeleti lakás eladó, vagy kisebbre 
cserélném. Tel.: +36/30-827-2398.
Karcag központjában IV. emeleti felújított 
lakás kedvező áron eladó vagy kiadó. Tel.: 
+36/30-547-9987.
Centrumban garázs kiadó. Tel.: 59/610-141 v. 
+36/30-587-7608.

Kg., Bethlen G. utca 41. sz. alatti kétszintes ház 
eladó. 12 M Ft. Tel.: +36/30-517-2434.
Városközponti II. emeleti lakás hosszú táv-
ra kiadó. Kórház úti garázssoron garázs eladó 
vagy kiadó. Tel.: +36/30-644-7542.
Eladó Kg., Kungát utca 32. sz. alatti ház. I.ár: 
8,5 M Ft. Tel.: +36/30-689-5525.

Albérlet
Karcagon főtéri 2 szobás, I. emeleti lakás fel-
újított állapotban hosszú távra kiadó. Tel.: 
59/312-679.
Karcag központjában I. emeleti bútorozat-
lan lakás hosszú távra kiadó. Tel.: +36/30-
493-0690.
Családi házat bérelnénk Karcagon, lehetőleg 
főútvonal közelében. Tel.: +36/30-573-0677

Állás
Hölgy keres irodatakarítást, vagyonőri, recep-
ciós állást érettségivel, vizsgával, számítógé-
pes tanfolyammal. Tel.: +36/30-573-0677.
Úr keres érettségivel, angol nyelvtudással, 
számítástechnikai ismerettel szellemi, irodai, 
adminisztrációs vagy vevőszolgálati recepci-
ós munkakört call-center tapasztalattal. Tel.: 
+36/30-260-0014.

Állat 
Fehér húsjellegű hízó, malac, keltetni gyön-
gyös tojás eladó. Vágó birkát, kukoricát be-
számítok. Szállítás megoldható. Tel.: 59/300-
875.
Egy kb. 8-10 hetes fekete, mellkasán fehér 
folttal korcs kiskutya szerető gazdiját kere-
si. Érd.: Kg., József A. utca 18. sz. alatti élelmi-
szer boltban. 

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! Csökkenő káros 
szenvedélyek, jobb egészség. Tel.: 59/313-284 
www.tmhirek.hu
Fűkaszáló gép és 1 db cserépkályha eladó. 
Tel.: 59/311-477.
2 db bordó színű koszorúslány ruha eladó. 
Tel.: +36/30-647-7357.
Bergon babakocsi, középszőnyeg, gardrób 
szekrény eladó. Tel.: +36/30-403-6062.
Eladó fa targonca (10.000 Ft), 1 db szoba-
kerékpár (15.000 Ft), 1 db 300 kg famá-
zsa (15.000 Ft). Érd.: Kg., Soós I. utca 2. Tel.: 
+36/30-363-9585.
Karcagi fiatalember vásárolna régi: évszá-
mos írott cserépbutellát, fa mézeskalács for-
mát, fa tüzelésű pléh fürdőkádat, ülőfürdőká-
dat, mindkét oldalán zománcozott lábon ál-
ló fürdőkádat, sokfiókos bolti és gyógyszertá-
ri pultokat, férfi mechanikus karórát, faragott 
kapufélfát, bekötött és nem bekötött nagy 
üvegeket, dió furnéros lakkozott szekrényt 
anyagnak, festett vagy faragott fali tékát, kő-
ből faragott kerti tárgyakat, cserépstukkót, 
öntöttvas dísztárgyakat, festményt, régiséget 
stb. Tel.: +36/30-963-5073.
200 literes fagyasztószekrény eladó. Tel.: 
59/314-831.
A nyári szélviharok, a böjti szelekerejét meg-
duplázva tarkítják járdáinkat, tereinket. 
Seprűimmel vegyen részt a tiszta városunkért 
mozgalomban. Kapható a karcagi piacokon 
vagy a Takács P. u. 9/a. sz. alatt. 
Méz házhoz szállítás Karcag területén! 
Termelői méz kapható Kg., Füredi utca 3. 
Vegyes (kristályos): 1.000 Ft/kg, akác (folyé-
kony): 1.200 Ft/kg. Sebők Erika, Szőllősi Csaba 
Tel.: +36/30-963-5073.
Biotermesztőnél tavaszi árpa, zab, kukori-
ca házhoz szállítással is eladó. Érd.: Kg., 
Alkotmány utca 14. Tel.: 59/300-293. 
Gyárilag készült hordozható hegesztő trafó 
és egy pár új állapotban lévő Robi járkerék el-
adó. Tel.: +36/30-229-8516.
Eladó kamerás, Vodafonos telefon (12.000 Ft); 
10 db szék; üveglapos dohányzóasztal; nyom-
tatók; befőttes üvegek csavaros tetővel. Érd.: 
Kg., Erkel F. u. 5. Tel.: +36/20-383-7129.

80 basszus tangóharmónika; 200 l-es hordók; 
új satmot tégla; 1 db gázpalack, elektromos 
fűnyíró; új és használt ajtók, ablak; cserép-
kályha ajtók; hordozható cserépkályha; színes 
televízió; Hajdú centrifuga; Lehel hűtő; au-
tomata elöltöltős mosógép; új gépkocsi kül-
ső gumi 13” és 14”; alig használt 15”-os gép-
kocsi köpeny; 2100x1200-as utánfutó eladó. 
Tel.: 59/312-679.

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

Hatmotoros masszírozó fotel, konyhaszek-
rény vagy asztal, fotelok, és zsákos ruhane-
műk eladók. Tel.: +36/30-484-1572.

Eladó egy akusztikus és egy klasszikus gitár. 
I.ár: 15.000 Ft. Tel.: +36/30-547-9987.

2,5 m-es hentelő asztal 2 db lócával 15.000 Ft-
ért eladó. Tel.: +36/30-751-5143.

Eladó 1 db 4 részes barna szekrénysor, kitűnő 
állapotban lévő 2 lyukú sparhelt, 400 l-es fa-
gyasztóláda. Tel.: +36/20-505-3467.

Hagyatéki bútorok: szekrénysor, asztalok, szé-
kek eladók. Tel.: 59/311-119.

Eladó egy klasszikus és egy akusztikus gitár. 
I.ár: 15.000 Ft. Tel.: +36/30-547-9987.

Régi faragott 3 részes szekrény; ágy; asztal; 
francia ágy; fotelok; dohányzó asztal; szekré-
nyek; bárszekrény; irodai bútorok (asztal, szé-
kek); csillárok; porszívók; számítógép + nyom-
tató; villany és mechanikus írógépek; Sony 
Ericsson kártyafüggetlen mobil; ablak klí-
ma; Samara új kormánymű; Lada, Wartburg, 
Trabant bontott alkatrészek; talpas kézmo-
só + csap; fürdőszobai polc; 1 db 175x13-as 
radiál gumi; 40 db 140x90-es, 10 db 80x40-
es egyesített ablakszárnyak eladók ill. cse-
rélhetők hízóra, házi szárnyasra. Tel.: +36/20-
318-0875.

Eladó 300 l-es Lehel fagyasztóláda, kerek asz-
tal, virágos állvány, üstház, kerti talicska, bon-
tott tető faanyagok, 200 db sárga vályog, 
1200 db szalagcserép, 300 db kisméretű tég-
la, régi konyhaszekrény, 2 db 165/70R 14 kül-
ső gumi. Fizetés megegyezés szerint. Szállítás 
megoldható. Tel.: +36/20-487-6298.

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

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

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

Talajvizes házfalak utólagos szigetelése fal-
bontás nélkül. Tel.: +36/30-360-3373.

Kedvező áron vállaljuk az alábbi munkálatok 
elvégzését: járdák, kapubejárók, útburkolatok 
javítását vagy teljes körű aszfaltozását; épü-
letek bontását, átalakítását; bármilyen  nemű 
kőműves munkát; tetőépítését és bontását; 
föld- és kubikmunkák végzését; udvarok és 
terepek tisztítását, takarítását; bármilyen ne-
mű kubikmunkát. Jól képzett szakemberekkel 
dolgozunk. Nyugdíjasok számára akár ked-
vezményt is tudunk biztosítani. Részletfizetés 
is megoldható. Továbbá vállaljuk bármilyen 
nemű mezőgazdasági munkák elvégzését 
50-60 főig. Teljes körű megbízhatóság. Tel.: 
+36/30/605-3521 v. +36/30/346-1454.

Belföldi árufuvarozás platós kisteherau-
tóval. Építőanyag, törmelék, bútor, hosszú 
anyagok (6 m) szállítása, költöztetés, lomta-
lanítás, udvartakarításhoz. A hét minden nap-
ján! Tel.: Kovács Zsolt +36/30-457-2795. (Kg., 
Tompa utca 12.)

Gépjármű
Trabant 601 (négyütemű 1.1 N. Limusin) fehér 
eladó. Évjárat: 1990. Műszaki: 2011 január. I.ár: 
150.000 Ft. Érd.: Berekfürdő, Pávai V. utca 6-12. 
Tel.: Szatmáriné +36/70-615-2406.

Apróhirdetés

Június 18. péntek
Berek – Kiss A. úti
Június 19. szombat
Berek – Kiss A. úti
Június 20. vasárnap
Berek – Kiss A. úti
Június 21. hétfő
Oroszlán – Kórház úti
Június 22. kedd
Betánia – Széchenyi sgt.
Június 23. szerda
Kígyó – Horváth F. úti
Június 24. csütörtök
Pingvin – Kossuth tér

Június 25. péntek
Berek – Kiss A. úti

Június 26. szombat
Betánia – Széchenyi sgt.

Június 27. vasárnap
Betánia – Széchenyi sgt.

Június 28. hétfő
Oroszlán – Kórház úti

Június 29. kedd
Betánia – Széchenyi sgt.

Június 30. szerda
Kígyó – Horváth F. úti

Gyógyszertári ügyelet

Hétköznap 20 órától készenlétet tartanak a gyógyszertá-
rak a másnap reggeli 7:30-as nyitásig (vagy a vasárnap 9:00 
órától kezdődő ügyeletig).

A készenlét ideje alatt a 06/30-230-4001 telefonszámon 
lehet elérni a készenlétes gyógyszerészt.

Karcag – Jánoshida 2:0 
(0:0)

Karcag, 60 néző. Jv.: Kiss A. 
(Jandó F., Kormos B.)

Karcag: Móga, Fodor 
B., Orosz, Lévai, Nagy R. 
(Rajcsányi), Balogh R. (Henk), 
Nagy D., Ebekeme, Bodor, 
Bujdosó, Kardos (Hajdú T.)

Edző: Orosz István
A rekkenő hőségben a hazai 

csapat kezdett jobban a me-
gyei éllovas ellen. A hatvana-
dik percben a labda egy védő 
kezére pattant – 11-es. A bün-
tetőt Balogh R. a jobb felső sa-
rokba lőtte (1:0). A nyolcvan-

kettedik percben egy jobbol-
dali szöglet után a kapus elé 
leeső labdát László a saját ka-
pujába rúgta (2:0).

Jók: Bujdosó, Ebekeme, Lé-
vai ill. Szerencsi, Mohácsi

Szabó Imre: Akarat gyen-
ge játékunkat ez az eredmény 
hűen tükrözi.

Orosz István: Az I. félidő-
ben a meleg nagy hatással volt 
a csapatunkra, a szünetben 
próbáltuk rendezni a sorain-
kat és így a II. félidőben javu-
ló játékkal megnyertük a mér-
kőzést.

B. I.

A Diákolimpa II-es labdarú-
gó korcsoport versenykiírásá-
nak megfelelően több mint 600 
csapat nevezett be. Amint azt 
Antal Lőrinctől megtudtuk, vá-
rosunkat a Nagykun Reformá-
tus Általános Iskola képvisel-
te. A területi döntőt megnyerve 
került a megyei döntőbe. A me-
gyei döntőben minden ellen-
felét legyőzte, megelőzve Szol-
nok, Jászberény, Tiszafüred és 
Fegyvernek együtteseit. Az or-
szágos döntőt Fonyódligeten 
rendezték május 27-29-én, ahol 
minden megye és Budapest baj-
noka vett részt. A csapatokat 
4x5-ös csoportokba osztották. 
A karcagiak ellenfelei Budapest, 
Pécs, Tolna, Tatabánya csapatai 

voltak. Az igen erős mezőny-
ben a negyedik helyezést sike-
rült kiharcolni. Csapatunk vé-
gül a több focisulit felvonultató 
csapatok versenyében megelőz-
te Debrecent, Makót, Salgótar-
jánt és Tatabányát, így a tizen-
hatodik helyet szerezték meg, 
amihez gratulálunk. 

Csapat tagjai: Tóth Ferenc, 
Tóth Roland, Nábrádi Kriszti-
án, Karas Lajos, Györfi György, 
Erdős Róbert, Antal Attila, Far-
kas László, Kiss László, Tóth 
Gergely. Felkészítők voltak: An-
tal Lőrinc, Orosz István.

A tornán való jó szerepléshez 
köszönettel tartoznak az iskolá-
nak, valamint minden szülőnek 
és támogatónak.

Magyar Kupa – Megyei elődöntő

Diák labdarúgás

Két hete a városi sportuszo-
dában rendezték meg a Megyei 
Úszóbajnokság második for-
dulóját. A megyéből Szolnok, 
Tiszaföldvár, Jászapáti, Mart-
fű, Mezőtúr és Karcag verseny-
zői léptek a rajthoz. Közel 150 
versenyző igyekezett minél 
jobb eredményt elérni.

Karcagi eredmények: 66 

m-es pillangó (fiú): Már-
kus Attila III. helyezés. 4x33 
m-es vegyes váltó (fiú): Karcag 
III. helyezés. A csapat tagjai: 
Zsembeli Zsadány, Gulyás Fe-
renc, Márkus Attila, Tóth Kris-
tóf. Felkészítő tanárok: Keserű 
Sándor és Kun László.

A következő bajnoki fordu-
lóra Tiszaföldváron kerül sor.

Megyei Úszó Bajnokság
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2010. június 18-21. péntek-
hétfő

18.00  Műsorajánló
18.05  2010-es Birkafőző Fesztivál
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 vendég: Fodor Csaba
 Karcag Hírek
 - Interjú a Könyvhét alkal-

mából
 - Méhészek helyzete
 - Dr. Fazekas Sándor vidék-

fejlesztési miniszter sajtótá-
jékoztatója

 Háttér
 vendég: Fülöp Norbert
20.10  Ballagás 2010 (1. rész)
 Kiskulcsoson és a 

Györffyben
21.00  Nagykunsági Krónika

2010. június 22., 23. kedd, 
szerda

18.00  Műsorajánló
18.05  Jöjjetek hozzám – reformá-

tus istentisztelet
19.50  Karcag Sport
 Karcag – Abádszalók 
21.40  A Hit Szava – szentmise

2010. június 24. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Egészség város
18.30  Arc Képek
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Karcagi hírek
 Háttér
 Téma: Karcagi ízek
20.10  Jó tanulók köszöntése

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

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

www.karcag.hu oldalakról

Labdarúgás

Május 31-ére virradóra egy 
karcagi lakóház udvarára má-
szott be ismeretlen személy, 
majd a ház hátsó részéhez tá-
masztott 10 ezer forint értékű 
kerékpárt eltulajdonította. 

Június 1-jén délelőtt a rend-
őrök felkutatták azt a helyi fér-
fit, aki reggelre egy helyi lakos 
kerítés nélküli telkére ment be, 
ott az egyik ablakot benyom-
ta, és bentről függönyöket, sző-
nyegeket, hajnyírót, gázpalac-
kot és ruhaneműket lopott el 
összesen 61.000 Ft értékben. A 
rongálással 2 ezer forint kárt 
okozott. A házkutatások ered-
ményeként az ellopott értékek 
egy része is előkerült, mivel a 
tolvaj gyorsan túladott a lopott 
tárgyakon, így a kár egy része 
megtérült.

Június 2-án hajnalban a 
rendőrök Közbiztonsági Há-

ló ellenőrzés sorozat kereté-
ben három körözött személyt 
fogtak el, akik közül két férfit 
a BV Intézetbe, egy fiatalkorú 
lányt pedig a GYIVI-be szállí-
tottak.

Június 2-án délelőtt az 
egyik általános iskola diákja 
orrcsonttörést szenvedett, mi-
után két társa bántalmazta. 

Június 3-án 02:30 óra kö-
rüli időben a Cserepes u. 6. 
szám előli útszakaszról loptak 
el egy nyitott állapotban lé-
vő -  indító kulcs is az autóban 
volt!!! - bérelt, JMH-353 frsz-ú 
szürke színű Mercedes S 400 
típusú. szgk.-t. Aki az esettel 
kapcsolatban bármilyen infor-
mációval rendelkezik, jelent-
kezzen a Karcagi Rendőrkapi-
tányságon, az 500-250 városi 
vagy a 107 segélyhívó számon. 

Megyei I. osztályú bajnokság
Karcag – Abádszalók 3:1 

(1:1)
Karcag, 120 néző. Jv.: Mik-

lós M. (Leitmann A., Maróth 
I.)

Karcag: Móga, Henk 
(Rajcsányi), Orosz, Lévai, Fo-
dor B. (Kardos), Balogh R., 
Nagy D., Ebekeme, Bodor, 
Bujdosó, Erdei (Nagy R.)

Edző: Orosz István
A tizenhetedik percben Buj-

dosó beadását Lévai Henk elé 
továbbította, aki a kapus fe-
je fölött a hálóba emelt (1:0). 
A harmincharmadik percben 
Darvas szögletét Vona a vé-
dők közül közelről a jobb sa-
rokba fejelte (1:1). A hetvenha-
todik percben Balogh R. szög-
letét Orosz közelről a jobb sa-
rokba csúsztatta (2:1). A het-
vennyolcadik percben Bodor 
kapu elé lőtt szabadrúgását 
Lévai közelről a jobb sarokba 
vágta (3:1). 

Jók: Henk, Lévai, Bujdosó 
ill. Takács Z., Szabó, Sipos Ta-
kács

Kovrig Zoltán: A karcagi 
labdarúgáshoz méltatlan kö-
rülmények között a hetven-
ötödik percig tartott a kon-
centrációnk.

Orosz István: Szokatlan pá-
lyán, nehezen született meg a 
győzelem.

Túrkeve – Karcag 0:1 (0:0)
Túrkeve, 100 néző. Jv.: Lo-

vas L.
Karcag: Móga, Henk, 

Orosz, Lévai, Nagy R., Balogh 
R., Ebekeme, Bodor, Bujdosó, 
Hajdú T., Nagy D.

Edző: Orosz István
A hazai csapat komoly hely-

zeteket teremtett Móga kapu-
ja előtt, de ezeket nem sike-

rül kihasználniuk. A hetvene-
dik percben egy baloldali ven-
dégtámadás után Nagy D. be-
ívelt és Balogh R. a kapuba ta-
lált (0:1). A hétközi Magyar 
Kupa mérkőzés miatt fárad-
tan játszó karcagiaknak sike-
rült megőrizniük az előnyü-
ket és a második helyen vár-
ják az utolsó mérkőzésüket 
Kunszentmárton csapatával 
szemben.

Jók: Tóth L., Sass, Ökrös, 
Varga Z. ill. Móga, Balogh R., 
Ebekeme

Barna Gábor: A mai mér-
kőzésen a csapat jól játszott, 
s ha berúgja helyzeteit, több 
gólos győzelmet is arathattak 
volna a gyengén játszó Karcag 
ellen.

Orosz István: A szerdai 
kupa elődöntő nagyon meg-
fogta a csapatot és ezért saj-
nos gyengébbre sikerült a já-
tékunk.

Ifjúsági mérkőzések

Karcag – Abádszalók 3:1 
(2:0)
Góllövők: Földi D., Töviskes, 
Kovács Cs.
Túrkeve – Karcag 2:6
Góllövők: Bódi (3), Töviskes 
(2), Földi
U 13-as korosztály: Karcag – 
Sándorfalva 3:2
Góllövők: Silye N., Szabó E., 
Mészáros K.
Tisza Volán – Karcag 6:0
U 15-ös korosztály: Karcag – 
Sándorfalva 2:3
Góllövők: Szopkó P., Varga K.
Tisza Volán – Karcag 1:2
Góllövő: Varga K. (2)

Bosnyák Imre

Moziműsor
Június 18. péntek
 Minden kút 

Rómába vezet
 Feliratos amerikai 

romantikus vígjáték
Június 19. szombat
 Emlékezz rám!
 Feliratos amerikai 

romantikus dráma
Június 22. kedd
 Daybreakers – 

A vámpírok kora
 Feliratos ausztrál-

amerikai akciófilm
Június 29. kedd
 Exférj újratöltve
 Amerikai vígjáték
Július 3. szombat
 Viharsziget
 Feliratos amerikai thriller

12

12

16

16

12

Anyakönyv
Házasságkötés

2010. június 5.
Kónya Erika – Simon Szil-
veszter

Születés
Stigermájer Gyöngyi – 
Bényei Gábor
Kg., Tanya 428.  Nelli

Halálozás
Bodó Géza
 Kg., Kossuth L. u. 23/b. 

(1954.)
Bohács Pálné (Balogh Erzsé-

bet)
 Karcag (1910.)
Bruder Gizella
 Kg., Baross u. 18. (1929.)
Id. Csontos György
 Karcag (1925.)
Id. Ecsedi Béla
 Karcag (1942.)
László Gyuláné (Fekete 

Juliánna)
 Karcag (1926.)
Id. Márkus István
 Karcag (1929.)
Sismis Sándor
 Karcag (1933.)
Szabolcs Mihályné (Csurgó 

Edit)
 Kg., Kórház u. 1/a. (1946.)
Szendrei Károly
 Karcag (1923.)

Karcag II. Agrosprint – 
Tiszainoka 13:1 (6:0)

Karcag, 80 néző. Jv.: Czékus 
S.

Karcag II.: Bézi, Kelemen, 

Méhes (Czinege), Kocsis, Mo-
gyorósi (Labonc J.), Szabó D., 
Varga L., Varga Zs., Kovács 
Cs., Oláh A., Varga J.

Edző: Labonc János
Góllövők: Varga J. (7), Var-

ga Zs., Varga L., Kovács Cs., 
Szabó D., Labonc J.

Labonc János: Köszönjük a 
vezetőknek, hogy bent rendez-
hettük meg a búcsú mérkőzé-
sünket, amely így focigálára 
sikerült.

A Karcag II. csapata a me-
gyei III. osztályban a harma-
dik helyen végzett, ezzel jogo-
sultságot szerzett a megyei II. 
osztályban való részvételhez.

Megyei III. osztályú bajnokság

A KUNKARCAGI Állatvédő és Állatba-
rát Egyesület felhívja azon tagjainak a figyel-
mét, akik eddig még nem fizették be a 2010. év-
re szóló tagdíjukat (1.200 Ft/év), hogy minél ha-
marabb – legkésőbb 2010. június 30-ig - tegyék 
meg befizetésüket a következő helyszíneken:

K. Nagyné Szendrey Andrea – Forrás és Érték 
Bt. 5300 Karcag, Szt. István sgt. 7. sz. 8-16 óráig

Kovács Szilvia - ADU Oktatási Központ 5300 
Karcag, Püspökladányi út 14. sz,  8-14 óráig

Állateledel üzletek – 5300 Karcag, Kacsóh 
u.14., illetve BHG sor

A tagdíjakon kívül bármilyen összegű fel-
ajánlásokat elfogadunk, szívesen veszünk, me-
lyek a telephelyünk további rendbehozatalát, fel-
újítását és az ott élő állatok ellátását biztosítják.

Befizetéseiket, igyekezetüket előre is köszön-
jük!

Az Egyesület titkára

FELHÍVÁS Horgász tábor
A Karcagi Nagykun HE gyer-

mek és ifjúsági horgásztábort 
szervez 6-18 éves korig a szajoli 
Holt-Tisza partra augusztus 
8-15-ig. A tábor várható költsége 
9-12 ezer Ft/fő. Az első 25 fő je-
lentkezését tudjuk elfogadni.

Jelentkezési határidő: júni-
us 24-ig minden csütörtökön 15-
18 óra között a horgászegyesület 
irodájában (Pártok Háza) 5.000 
Ft előleg befizetésével.

Bővebb információ: +36/30-
357-6722.

Vezetőség


