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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Figyelem!
Értesítjük lapunk olvasóit és 
hirdetőinket, hogy a Karcagi 
Hírmondó következő száma 
augusztus 28-án jelenik meg.  

Karcagi Hírmondó 
Szerkesztősége A rendezvény részletes programja a 6. oldalon olvasható

Az őszi idény előtt
A Városi Sport Szolgálta-

tó Központ telephelyein május 
elején szinte egy időben kez-
dődtek meg a takarítási és fel-
újítási munkák. Szepesi Tibor, 
a központ vezetője tájékozta-
tása szerint jelenleg a Zugló-
gerben a lovaspálya, illetve a 
labdarúgó edzőpálya és a hoz-

zátartozó területek takarítása 
folyik. A terület körbe lesz ár-
kolva, de természetesen gon-
dolnak a kertbe járó gazdák-
ra is, akiknek kisebb kapukon 
teszik lehetővé az átjárást. A 
Liget utcai sporttelepen, azaz 
a Sportpályán a salakos futó-
pálya, a pályához tartozó ki-

szolgáló helyiségek felújítása, 
teljes renoválása történt meg, 
nem feledve el a szomszé-
dos erdei futópályát, ami ki-
takarítva és megújítva várja a 
sportolókat.

Kívül-belül megújul a Vá-
rosi Sportcsarnok. A külső 
burkolat festése és rendbeté-
tele máris szembetűnő, de be-
lül is folynak munkálatok. Je-
lenleg az öltözők, vizesblok-
kok és a WC-k felújítását vég-
zik, és augusztus 20-a előtt, az 
Aratóbálig, a küzdőtérre is ki-
terjesztik a munkát.

A többi telephelyen sem 
unatkoznak. A Szélmalmi Fo-
gadóházban a tetőt újítják fel 
épp a napokban, de ugyan-
ott a homlokzatot is munká-
ba veszik. A bereki ifjúsági tá-
borban a terep és a környezet 
rendezésére tudtak az idén na-
gyobb erőt fektetni.

Elek György

Karcag
Horváth Ferenc u. 1.

Most receptenként

100 Ft kedvezményt
adunk a térítési díjból!

Részletek a patikában.

Ingyenes szolgáltatások:

• vérnyomásmérés 

• testsúly-, magasságmérés

• testzsír-, testtömegindex mérés
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ELI Patika Fõtér Gyógyszertár
Karcag, Horváth F. u. 1.
Tel.: 59/503-015
Nyitva tartás: H-P: 7:30–18

Az akciónk 
2009. augusztus 31-ig, 

vagy visszavonásig
érvényes.

Tanévnyitó előtt a református gimnázium
Köztudomású, hogy az 

1676-ban alapított karca-
gi gimnázium a nyár köze-
pétől visszatért az alapító és 
fenntartó református egyház-
község tulajdonába és vis-
szakapván régi nevét, immár 
Nagykun Református Gim-
náziumnak hívják. A múlt 
héten a tűzoltók segítségével 
eltávolították a hatvan éve a 
homlokzatra került Állami 
Gimnázium feliratot. 

- Az új felirat is rövidesen 
a helyére kerül. Régebben az 
Ev. ref. gimnázium felirat volt 
olvasható az épületen, most a 
rövidített formáját szeretnénk 
feltüntetni, úgyhogy a Refor-
mátus Gimnázium felirat ke-
rül majd az épületre – mond-
ja Koncz Tibor, a Karcagi Re-
formátus Egyházközség vezető 

lelkésze, akit a gimnázium-
ban folyó egyéb munkákról 
is megkérdeztem. - Az új fel-
irat már a külsőn is megmu-
tatja, hogy valami elindult. 
Ez mindenesetre csak apró-

ság amellett, ami belül kez-
dődött. Megkezdtük a falak 
kőműves munkát igénylő ja-

Folytatás a 3. oldalon
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Közéleti szilánkok
Egy „nemzetes” 

visszhanghoz
A Magyar Nemzet c. napilap augusztus 8-

ai számában olvastam a „Visszhang” rovat-
ban (34. oldal) „Bem téri tévedések” össze-
foglaló címmel a válasz cikkeket Józsa Péter, a 
Magyar Nemzet Magazin augusztus 1-jei szá-
mában megjelent ”Nagy kaland – Az MDF és 
a sajtó a kilencvenes évek elején – békapers-
pektívából” c. írására. Ebben a cikkben Józsa 
Péter (aki néhány évig szerkesztőm volt a Ma-
gyar Fórum nevű hetilapnál) - eléggé szemé-
lyes hangvételben - kritizálja az MDF akkori 
pártigazgatóját és főkönyvelőjét. Ezeket a kri-
tikákat utasítják vissza az érintettek, akiknek a 
nevei írásom témája szempontjából most an-
nyira nem érdekesek, nem hinném, hogy egy-
két emberen kívül Karcagon valaki is ismerné 
őket. Nem is ezért fogtam tollat, illetve „billen-
tyűzetet”. De ez az írás engem is visszaemléke-
zésre késztetett, bizony, szomorú emlékezésre. 
És bizony – a személyeskedésektől eltekintve - 
kénytelen vagyok összességében Józsa Péter 
MDF sajtópolitikáját bíráló cikkével egyetérte-
ni. Mégpedig az alábbi nagyon szomorú törté-
net miatt. 1990 tavaszán a hatvani országgyű-
lési választókörzetben az egyéni képviselője-
lölt dr. Baranyai Miklós főorvos, a hatvani kór-
ház intenzív osztályának a vezetője lett. Nagy 
fölénnyel megnyerte a választást, és az MDF 
parlamenti képviselőjeként azonnal munká-
hoz kezdett. (Dr. Baranyaihoz egyébként sze-
mélyes, jó kapcsolatok fűztek; apám  barát-
ja volt.) Ám alig telt el egy hónap, már kétsé-
gek gyötörték. Arról panaszkodott, hogy amit 
az MDF ígért, az megvalósíthatatlan. Kétségeit 
közölte Antall Józseffel is. Akik ismerték, tud-
ták dr. Baranyairól, hogy távol állt tőle minden 
sandaság, magalkuvás. Éjjelente sokat töpren-
gett, kereste a megoldási lehetőségeket a ma-
gyar egészségügy megjavítása érdekében. De 
megtalálni már nem volt ideje. 1990. augusz-
tus 7-én körfolyosós lakásuk lépcsőházában 
talált rá egyik szomszédja a súlyosan sérült 
képviselőre. A lépcsőkorláton átesve (?) több 
mint hat métert zuhant. Rögtön megindult a 
vizsgálat, de bűncselekményre utaló jel hiá-
nyában megszüntették a nyomozást. A felesé-
ge – aki szintén orvos, belgyógyász volt - tud-
ta, hogy nem volt semmilyen betegsége, nem 
egy esetleges rosszullét miatt zuhant át a lép-
csőkorláton – ami több mint egy méter magas 
volt. (Ha netán mégis „rosszul” lett volna, ak-
kor sem úgy ájulhatott el, hogy átessék a vi-
szonylag magas korláton.) Nem akarom untat-
ni az olvasókat a részletekkel; dr. Baranyai ki-
lenc (!) hónapig feküdt mély kómában, egész 
testére lebénult. Eszméletét – kommunikáci-
óra - igazán soha nem nyerte vissza, és 1997 
augusztusában elhunyt. Tehát hét évig ágy-
hoz kötve ápolták, utoljára már otthon, a csa-
ládi körben, önkéntes nővéri segítséggel, mert 
a család szinte összes  pénzmegtakarításai el-
fogytak!

Az MDF sajtója csak kis, ún. mínuszos hír-
ben számolt be a történtekről. A feleség hiába 
járta végig az MDF egymást követő belügymi-
nisztereit (!), hogy újítsák föl az eljárást, hiszen 
a nyomozati jegyzőkönyvnek számtalan ala-
ki és formai hibája a laikusnak is szemet szúrt. 
(Nem vettek pl. ujjlenyomatokat, szagmintát, 
stb. stb.) Csak ígérgetések hangzottak el egé-
szen a miniszterelnökig bezárólag…

Tizenkét éve ennek. Senki emberfia nem 
tudja, valójában mi is történt a 20 évvel ez-
előtti esetnél… 

- ács -

HÍREK
Horgászverseny
2009. augusztus 23-án vasár-

nap a Nagykun HE hagyomá-
nyos női és férfi felnőtt horgász-
versenyt rendez a Téglagyári tó-
nál.
Program:
6:00 – 7:00 óráig gyülekezés a 

helyszínen
7:00 – 8:00 óráig sorsolás, helyek 

elfoglalása
8:00 – 12:00 óráig verseny
12:00 óra után eredményhirde-

tés, díjátadás, ebéd.
Nevezés augusztus 16-áig a 

Bakterház sörözőben Husonyica 
Lászlónál.

Nevezést a helyszínen nem fo-
gadunk el!

Nevezési díj: 2.200 Ft, ami ma-
gában foglalja az étkezés költsé-
geit is.

A versenyen a Nagykun HE 
tagjai vehetnek részt, azok is, 
akiknek nincs területi engedé-
lyük a Téglagyári tóra.

Felszerelés: 1 bot + 1 horog 
(úszós).

Minden horgásztársat szere-
tettel várunk!

Vezetőség 

Iskolások és szüleik 
figyelmébe!

Pótbeiratkozás
az Erkel Ferenc Művészeti Is-

kolába (Zeneiskola) 2009. szep-
tember 3-án (csütörtökön) 14-
18 óráig és szeptember 4-én 
(pénteken) 14-18 óráig.

Várjuk a művészetet tanulni 
vágyó gyermekeket!

Kérjük, hogy szüleikkel 
együtt jöjjenek a beiratkozásra!

A Művészeti Iskola tanévnyi-
tó ünnepségére 2009. szeptem-
ber 2-án (szerdán) 17 órakor 
kerül sor a Déryné Művelődé-
si és Ifjúsági Központ moziter-
mében.

Plósz Csilla
igazgató

Új takarmánynövény az 
AGROHUNGÁRIA Kft.-nél

Perenne: 60 kg/ha vetőmag mennyiséggel vetve 3 évig 
újrasarjad (ével). A kifejezetten gyenge területeken (ho-
mok, szikes, sovány talajok) is nagy zöld tömeget ad. 1,8 – 
2,2 méter magasra meg tud nőni, megdőlés nélkül.

Ár: 34.000 Ft/100 kg + ÁFA.
Partnereknek -7 % kedvezmény.

Elérhetőségeink: 
Telephely: 5300 Karcag, Marsi tó, Madarasi út, városköz-
ponttól 2 km-re, a 4-es km kőnél jobb kéz felől.
Telefon: 06/59-503-553, fax: 06/59-400-894
Mobil: 06/20-353-5738
E-mail: agrohungaria@freemail.hu

Kedvezményes vetőmag vásárlási 
akció 2009. 08. 31-ig 

az AGROHUNGÁRIA Kft.-nél
Repce:

Mécses: igen korai, gyenge talajra is jó.
Parolin: középérésű, intenzív, bőtermő.

Őszi árpa:
Kunsági 2: legkorábbi, bőtermő 6 soros.

Triticale:
Dusi: homogén, bőtermő, gyenge talajra is jó.

Őszi búza:
Kondor: korai szálkacsonkos (extra bőtermő takarmány és EU mi-

nőség közötti)
KG Széphalom: korai szálkás (kifejezetten a gyenge talajokra ne-

mesítették, félintenzív, étkezési és javító minőséget produkál)
KG Kunglória: korai szálkás (rendkívülien bőtermő EU és étkezési 

minőség között produkál)
Hunor: középkorai érésű csupasz (kimagasló termés, étkezési vagy 

annál jobb minőségű)
KG Bendegúz: középérésű, rendkívülien nagy termőképességű tar 

búza, EU és étkezési minőség között produkál.
KG Kunhalom: középkései érésű szálkás (intenzív, nagy hozam, 

hatalmas kalászú, igen jól bokrosodik, étkezési és javító minősé-
get produkál).

Technikai tudnivalók: A megrendeléseket faxon, e-mailen, szemé-
lyesen lehet megtenni 20 %-os előleg befizetése mellett. A maradék 
összeg az elszállítás előtt kerül kiegyenlítésre.
Árak:

Őszi búza II. fok árai:
 70.600 Ft/t + ÁFA fémzárolt, csávázott, 50 kg/zsák
Őszi árpa és triticale II. fok:
 69.600 Ft/t + ÁFA fémzárol, csávázott, 50 kg/zsák
Őszi káposztarepce árai:
- mécses: 1.650 Ft/kg + ÁFA fémzárolt, kettős csávázású,
- parolin: 1.111 Ft/kg + ÁFA fémzárolt, kettős csávázású,
 kiszerelés: 20-22 kg/zsák.
Partnereknek -7 % kedvezmény.
Elérhetőségeink:
Telephely: 5300 Karcag, Marsi tó, Madarasi út, városközponttól 2 

km-re, a 4-es km kőnél jobb kéz felől.
Telefon: 06/59-503-553, fax: 06/59-400-894
Mobil: 06/20-353-5738   E-mail: agrohungaria@freemail.hu

FILMKLUB
Augusztus 17. (hétfő)

Halálos tavasz
Fekete-fehér magyar 

filmdráma
Kezdés: 17 óra
Belépő: 250 Ft.

„Mindig van remény” Daganatos 
Betegekért Alapítvány 2008. évi 

beszámolójának közzététele

Az alapítvány 2007. május 25-én alakult meg. 2007. jú-
nius 25-i dátummal a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíró-
ság közhasznú szervezetté minősítette.

Az alapítvány célja: Karcagon és környékén élő rákbe-
tegek részére közösség létrehozása, működtetése. Rákbete-
gek részére segítségnyújtás, ismeretterjesztés, életmód ta-
nácsadás, indokolt esetben szociális alapú segítő akciók 
szervezése.

A 2008. évi pénzügyi adatok a következők:
Bevételek:

- Közhasznú tevékenység bevétele    776.000 Ft
- Támogatás (vállalkozások, magánszemélyek,
önkormányzat által nyújtott)    233.694 Ft
Kamat bevétel:           216 Ft
Bevételek összesen: 1.009.910 Ft

Kiadások:
- Közhasznú rendezvény költségei: 539.421 Ft
- Egyéb szolgáltatás (ügyvédi díj, bankköltség)   23.916 Ft
- Támogatás (gyógykezeléshez) 381.000 Ft
Kiadások összesen: 944.337 Ft

Eredmény:  65.573 Ft.
A tisztségviselők tevékenységükért anyagi juttatásban 

nem részesültek.

Váczi Attiláné
kuratóriumi elnök

Felhívás 
2009/2010-es

tanévre 
gyógytestnevelés 

beiratkozásra
Az 1993. évi LXXIX. tör-

vény a közoktatásról és a 
11/1994.(VI.8.) MKM ren-
delet, valamint az 1. sz. mel-
léklete, rendelkezései alapján 
a Madarász Imre Egyesített 
Óvoda és Pedagógiai Szak-
szolgálat 10. tagintézménye 
várja a gyógytestnevelésre já-
ró gyermekek szüleit a beirat-
kozásra. 

Időpont: 2009. szeptember 
1. - 2009. szeptember 8-ig. 

               1200-1700- óra kö-
zött a gyógytestnevelés hely-
színén Karcag, Varró u. 3/a.

Szarka Lászlóné
intézményvezető

Felhívás a Takács 
Péter úti tagóvoda 

nyári zárásának 
módosítására

Értesítem a Tisztelt Szülő-
ket, hogy a Madarász Imre 
Egyesített Óvoda és Pedagó-
giai Szakszolgálat Takács Pé-
ter úti tagóvodában folyó fel-
újítási munkálatok miatt a 
nyári zárva tartás módosul: 
2009. augusztus 17. – augusz-
tus 31-ig.

A gyermekeket ezen idő-
szak alatt a Kinizsi úti tagó-
dában helyezzük el, teljes kö-
rű ellátást biztosítva.

Megköszönve a szülők 
megértését.

Szarka Lászlóné
intézményvezető
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Segítségnyújtás Kócsújfa-
lun
Augusztus 3-án, 18 óra 20 
perckor kérték a segítsé-
günket a tiszafüredi tűzol-
tók, mivel a működési terü-
letükhöz tartozó Kócsújfalu 
külterületén, a 33. számú út 
mellett, mintegy 600 hektá-
ron avar, nádas, tőzeg égett. 
A karcagi egységek 19 óra 1 
perckor érkeztek a helyszín-
re. Az egész éjszakát átdol-
gozták, reggel a helyszínen 
szolgálatváltást tartottak, 
és a szolgálatba lépő tűzol-
tók folytatták az oltást, ami 
augusztus 4-én, 13 óra 50 
perckor ért véget a karcagi 
egységnek. 

Közlekedési baleset Kun-
madarason
Augusztus 9-én, 14 óra 59 

perckor kezdte meg a vonu-
lást a Karcag I. és Karcag 
Gyorsbeavatkozó Kunmada-
rasra, ahol a Karcagi utcá-
ban egy Suzuki típusú sze-
mélygépkocsi egy, az út mel-
lett álló Opelbe hajtott. Az 
eset során a Suzuki vezetője 
sérült meg, őt a Mentők kór-
házba szállították. A tűzoltó 
egységek feladata a jármű-
vek áramtalanítása volt.
Ismét Kócsújfalu
Augusztus 9-én, 17 óra 6 
perckor újra Kócsújfalura, 
az ún. Fekete-rétre vonul-
tak a tűzoltók, ahol elszá-
radt aljnövényzet, avar, ná-
das égett. A karcagi egység 
segítségnyújtás jelleggel vett 
részt az oltásban, mivel a te-
rület a tiszafüredi tűzoltók 
működési területéhez tarto-
zik. A riasztás 17 óra 6 perc-

kor érkezett. A kárhelyet 
másnap hajnalban, éjfél után 
40 perccel hagyta el a 6 kar-
cagi tűzoltó.

Segítségnyújtás Tiszarof-
fon
Augusztus 10-én, 6 óra 42 
perckor Tiszaroffra vonult 
a Karcag I. gépjárműfecs-
kendő 5 tűzoltóval. A kun-
hegyesi tűzoltók működé-
si területéhez tartozó tele-
pülésen, a Dózsa György ut-
cában egy 2 szintes, családi 
ház emelete és tetőszerkeze-
te égett. Az oltási munká-
latok 9 óra 16 perckor értek 
véget.

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

TŰZOLTÓSÁG 

TŰZKAKAS
ÉRETTSÉGIZETTEK 

FIGYELEM!
Érettségi utáni nappali és esti tagozatos 

iskolarendszerű képzések indulnak 
a 2009/2010-es tanévben 

 Informatikus (Gazdasági Informatikus)- emelt 
szintű (OKJ 54 481 04) 
 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

(OKJ 52 3432 04) 
 Üzleti szakügyintéző (Pénzügyi szakügyintéző) 

(OKJ 55 343 04) 
szakokon az ADU Szakképző- és Középiskola Karca-
gi Tagintézményében (OM azonosító: 035497)

5300 Karcag, Püspökladányi út 14.  
Telefon: 59/503-519, 06-30/6843-347 Fax: 503/517, 
www.adu-csepel.hu, 
e-mail: kovacs.szilvia.adu@citromail.hu
A képzés idejére családi pótlék, /árvaellátás/, diákiga-

zolvány jár!
Információ, jelentkezés: telefonon, faxon, e-mailben, il-

letve a helyszínen!
Várjuk jelentkezésedet, ne hagyd ki a lehetőséget!

Kedvezményes műtrágya vásárlási 
akció 2009. 08. 31-ig 

az AGROHUNGÁRIA Kft.-nél
Technikai tudnivalók: A megrendeléseket faxon, e-mai-
len, személyesen lehet megtenni 20 %-os előleg befizetése 
mellett. A maradék összeg az elszállítás előtt, de legkésőbb 
2009. szeptember 15-ig kerül kiegyenlítésre.

Árak:
MAP (N:P:K 12:52:0) 99.500 Ft/t + ÁFA
3x15 (N:P:K 15:15:15) 88.000 Ft/t + ÁFA.

Elérhetőségeink:
Telephely: 5300 Karcag, Marsi tó, Madarasi út, városköz-
ponttól 2 km-re, a 4-es km kőnél jobb kéz felől.
Telefon: 06/59-503-553, fax: 06/59-400-894
Mobil: 06/20-353-5738
E-mail: agrohungaria@freemail.hu

Különleges ünnepségre, Tü-
dős Lajosné Zsuzsika néni 
90. születésnapja alkalmából 
gyűltek össze július 21-én az 
Idősek Klubja tagjai a Szabó 
József utcai klubházban.

Ezen a napon mindenki vi-
rággal, ajándékokkal érkezett, 
és köszöntötte az ünnepeltet. 
Ebéd után a tagok a kedvenc 
nótájával kedveskedtek Zsu-
zsika néninek, majd az egyik 
dolgozó saját versével mon-
dott üdvözletet, majd behoz-
ták a tortákat. A tűzijáték 
szikráinak fényénél a meg-
hatottság könnyei csillogtak 
az ünnepelt és az ünneplők 
szemében.

Zsuzsika néni süteménnyel, 
üdítővel, kávéval vendégelte 
meg a köszöntőket.

Különleges, de nem ritka 
az ilyen alkalom a klub törté-
netében. A vezetőség, a dolgo-

zók minden alkalmat megra-
gadnak, hogy ünneppé vará-
zsolják az idős emberek hét-
köznapjait. Nem sajnálják a 
fáradtságot a szervezésre, aján-
dék készítésre, versírásra stb.

A szűk család mellett a 
klubvezetőség, a dolgozók, a 
tagok alkotta nagy család je-
les napja volt ez a július 21-e.

Kovács Pálné

vítását, és az épület belső fes-
tését, ami várhatóan augusz-
tus 20-a környékére fejeződik 
be. Természetesen folyamatos 
a bútorok pótlása, a technikai 
szemléltető eszközök beszer-
zése. Magyar-történelem sza-
kos és vallástanári állást hir-
dettünk, ezek betöltése is a 
finisben van. Várhatóan au-
gusztus 24-ére minden ké-
szen áll arra, hogy a tantestü-
let és a technikai személyzet 
megkezdje a munkát, és au-
gusztus 30-án úgy tudjuk az 
ünnepélyes tanévnyitót meg-
tartani a nagytemplomban, 

hogy az épületben már min-
den készen áll, csak be kell 
lakni.

- Hány tanulója van a gim-
náziumnak?

- Négyszázötven tanuló-
val indulunk, de ebben a lét-
számban egészen az utolsó 
másodpercig változások áll-
hatnak elő. Igen jelentős szám 
ez, főként, ha megemlítjük, 
hogy a református általános 
iskolában is 360 tanuló felett 
járunk. A kettő együtt tekin-
télyes tanulólétszámot jelent, 
tehát komoly munka előtt ál-
lunk az elkövetkező években.

- A református általános is-

kolában folyt-e valami na-
gyobb munka a nyáron?

- Az utolsó hónapokban 
kezdtük és mára be is fejez-
tük azt a technikai fejlesztést, 
amellyel minden egyes tan-
termünket interaktív tech-
nikával rendeztük be. Ez azt 
jelenti, hogy 16 tanterem in-
ternet rácsatlakozást biztosí-
tó, infratollas interaktív tech-
nikával van felszerelve. Ezzel 
szeretnénk segíteni a munkát 
és bizonyára lesz benne olyan 
újdonság, újítás, amit a diá-
kok és a tanárok egyaránt szí-
vesen fogadnak majd.

Elek György

Zsuzsa néni 90 éves

 T á j é k o z t a t á s

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Karcagi Lakosságot, hogy a 2009. au-
gusztus 20-ai rendezvények és azok előkészületei során a város köz-
pontjában az alábbi útlezárások lesznek: 
– 2009. augusztus 19-én 07:00 órától – augusztus 21-én 10:00 óráig a 

Kossuth téren található szerviz út, illetve a Horváth Ferenc utca egy 
része. 

– 2009. augusztus 20-án 16:00 órától – augusztus 21-én 01:30 óráig a 
Horváth Ferenc utca, Kossuth tér, Kálvin utca (Református templom-
tól a Püspökladányi útig) illetve a Madarasi út (Táncsics körút és a 
gimnázium közötti szakasza).

– 2009. augusztus 20-án 10:00 óra és 11:00 óra között a Szent István 
körmenet miatt a Püspökladányi út – Széchenyi sugárúti csomó-
pont és környéke.

– 2009. augusztus 20-án 14:00 óra és 17:30 óra között az Arató felvo-
nulás a következő útvonalon halad:

 Erzsébet liget – Liget utca – Deák krt. – Kisújszállási út – Vasút út – 
Széchenyi sgt. – Szent István sgt. – Kacsóh utca – Dózsa György ut-
ca – Kossuth tér – Madarasi út – Deák krt. – Liget utca – Erzsébet li-
get. 

– 2009. augusztus 22-én 07:00 órától 18:00 óráig a Kálvin utca, (Püs-
pökladányi út és Szabó József utca közötti szakasza), József Attila 
utca (Kiss Antal utca és a Kálvin utca közötti szakasza), valamint a 
Kálmán utca teljes szakasza.

Az útlezárások miatt adódó kellemetlenségekért szíves elnézésüket és 
megértésüket kérjük.

 Karcag Városi Önkormányzat
 Polgármesteri Hivatal

Tanévnyitó előtt a református gimnázium
Folytatás az 1. oldalról
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Június elején megújult kül-
sővel, átdolgozott tartalom-
mal jelent meg dr. Fazekas 
Mihály   Kunmadaras juhá-
szata című könyvének má-
sodik kiadása. A szerzőt azt 
hiszem nem kell bemutatni, 
mert kiskulcsosi általános is-
kolai, majd „technikumi” ta-
nárként, a múzeum néprajz-
kutatójaként, a citerakör ve-
zetőjeként, a református egy-
házközség főgondnokaként, 
helyi lapok publicistájaként 
és lebilincselő előadások elő-
adójaként igencsak sok ez-
ren találkoztak vele. Annyit 
mégis meg kell említenünk, 
hogy annak idején, 1958-ban, 
a Kossuth Lajos Tudomány-
egyetemen történelem-nép-
rajz szakon végzett, és két év-
tized múlva néprajzi témából, 
a juhászat témaköréből készí-
tette el a doktori disszertáci-
óját. 

A könyv is elárulja, hogy a 
szerző - Györffy István pél-
dáján -, a levéltárakban és 
a terepen, azaz a Nagyré-
ten öreg és az új korban ju-
hásszá lett fiatal pásztorok 
között is otthonosan moz-
gott.  Sokoldalú alaposság-
gal tárta fel a juhászok életé-
nek, munkájának bemutatá-
sához szükséges iratanyagot, 
kezdve a 18. századi tanácsi 
iratokon, befejezve a terme-
lőszövetkezetek, szakcsopor-
tok iratanyagán vagy éppen a 
családi irategyütteseken. Sej-
telmem sincs meddig vallat-
ta a holt és az eleven emlé-
keket, de a keze alatt párat-
lan gazdagságú monográfia 
állt össze. Kétszázötven olda-
lon vizsgálja a juhtartás, ju-

hászat szerepét a város gaz-
dasági életében, két évszázad 
adatai alapján állította össze 
a tétele kimutatásokat arról, 
hogy hányan hány juhot bír-
tak illetve legeltettek, fejtek, 
vigyáztak a Hortobágy mel-
léke legelőin. Szó esik a pász-
torbérekről, pásztorfogadás-

ról, a nyáj körüli egész éves 
munkáról, a pásztorkunyhó-
ról, a szamárról, a juhászat 
hasznáról, és a legújabb lehe-
tőségeket és az ősi tudományt 
is felhasználó gyógyításról. 
A kötet végén a szerző a ju-
hászok történeteit, babonáit, 
meséit, dalait – ahogy a nép-
rajzkutatók mondják – a szép 
mesterség folklórját teszi köz-
zé. Szóval szép és tartalmas 
kötet szerkesztését vállalta dr. 
Bartha Júlia. Méltó tisztelgés 
ez a Kunok évében egy régi-
régi foglalkozás mesterei, a 
nagykunsági juhászok előtt.

(Fazekas Mihály: Kunma-
daras juhászata. Karcag: ki-
ad. Kunszövetség, 2009. 257 
old.) 

Elek György

Könyv a madarasi juhászokról

Hasznosnak és esemény-
dúsnak mutatkozik a nyár a 
Nagykunsági Népművészek 
Egyesületében. Kézműveseink 
mindig júniusra, egész ponto-
san a tanév utolsó két hetére 
időzítik a Nyitott Kapuk neve-
zetű Kézműves Ház-látogatási 
alkalmat. Négy mester fogadja 
ilyenkor az általános iskolások 
csoportjait, és nemcsak a mes-
terségek címerei, de az eszkö-
zei, és a fogásai is bemutatásra 
kerülnek – esetleg kipróbál-
hatók. Pinczésné Soós Gyön-
gyi egyesületi titkár szerint az 
idén nem volt annyi látogató-
juk, mint tavaly vagy tavaly-
előtt, „de akik jöttek, remekül 
érezték magukat”.

Az év elején, az Utazás ki-
állításon fedezte fel a karcagi-
ak munkáit a siófoki Kálmán 
Imre Kulturális Központ ren-
dezvényszervezője, és egy-
ből is meg hívta kettejüket (a 
csipkeverőt és a hímzőt) a Ba-
laton partjára. Valamivel ké-
sőbb már azt kérdezték Sió-
fokról, vajon vannak-e még 
más kézművesek is Karca-
gon, akik ellátogatnának hoz-
zájuk. Mivel kézművesekből 
egész egyesületünk van, s a ta-
gok között nem is egy népmű-
vészet mestere meg népi ipar-
művész találtatik – a karcagi-
ak bólintottak, a szervező meg 
sallangmentesen ismét üzent, 

hogy akkor csomagoljanak és 
menjenek. Így aztán Andrási-
né Peszeki Ágnes mézeskalá-
csos, Tóth István díszműko-
vács, Szűcs Imre, Szűcs Im-
réné és Nagyné Török Zsó-
fia fazekasok, Tyukodi László 
fafaragó, Tyukodi Lászlóné 
gyöngyfűző csuhéfonó, Luka 
Lajos kosárfonó, Pintér Szil-
via tűzzománc népi ékszerké-
szítő, Illyés Ferencné hímző és 
Pinczésné Soós Gyöngyi csip-
keverő és a Hevesi Háziipari 
Szövetkezet szövője képvisel-
ték a mi tágabb környékünk 
kézművességét a Balaton part-
ján. Annyira a partján, hogy a 
gyönyörű platánsor alatt fu-
tó sétányról, ahol a kiállítás és 
bemutatkozók faházai álltak, 
egész nap a Balatont láthatták. 

Emlékszünk még milyen bo-
rús, esős, felhős idő köszön-
tött be június utolsó hétvégé-
re. Hát az időjárás ott se volt 
különb, de a siker nem maradt 
el, mert a Kultúrközpont igaz-
gatója a két héttel később kez-
dődő Siófolk-Rock Fesztiválra 
is meghívta az egyesületet. Ez 
zenés, táncos, hagyományőr-
ző rendezvény napközben, es-
te pedig mindig rock-csapatok 
lépnek fel (így aztán – gondo-
lom – több generáció részvé-
tele is biztosított – E.Gy.). Az 
Isztria-sétányt elfoglaló karca-
gi mesterek mindhárom nap 
bemutatót tartottak és osztat-
lan sikert arattak. A nézősere-
gük ekkorra jócskán meggya-
rapodott, mert nemcsak a két 
héttel korábban megismert ér-
deklődők tértek vissza, hanem 
(a hír szárnyakon jár) a látá-
sukra mások is felbukkantak. 
Ahogy a titkár megfogalmaz-
ta, minden szempontból sike-
res látogatás volt a siófoki és a 
jó kapcsolatnak folytatása vár-
ható.

Hazatérve sem volt pihenés. 
Tiszaderzsen Kárász napok 
kezdődtek, Püspökladányban 
meg a betyár és bordalfeszti-
vált erősítették a karcagi kéz-
művesek, akik most már egye-
nest a budai várba, a mesterek 
ünnepére készülnek. Azután 
pedig nagy itthoni bemutat-
kozásunk, a Kunok I. Világta-
lálkozója következik.

Elek György 

„FŐTÉRI  
RANDEVÚ”

szabadtéri 
rendezvénysorozat

2009. augusztus 14-én 
(pénteken) 19 órakor

a sétáló utcán felállított 
filagóriánál.
FELLÉPŐK:

KARCAGI MAZSORETT 
CSOPORT, DALMA 

DANCE CLUB
SINFUL PASSIONS 

EGYÜTTES
Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

A „Varga József Nyelvtanulás” Alapítvány 
közhasznúsági jelentése 2008. évről

Az alapítvány célja: 1991. óta a szorgalmas és tehetséges 
karcagi középiskolások idegen nyelv tanulásának támogatá-
sa évi két alkalommal, az iskolai félévkor és a tanév végén.

A kuratórium elnöke: Dr. Varga Gyöngyi
             titkára: Zelenák Erika

A 2008. évi pénzforgalmi adatok
1. Bevételek
 – Adományok
 = Karcag Város Önkormányzatától 50.000,-Ft
 = magánszemélytől 10.000,-Ft
 – SZJA 1 %-ból 107.632,-Ft
 – Iparűzési adó 1 %-ból 58.739,-Ft
 – Kamatbevétel a pénzintézettől 11.759,-Ft
 Bevételek összesen: 238.130,-Ft
2. Kiadások 
 – Kifizetés diákoknak
 = 2008. február 15-én 27 diáknak 71.000,-Ft
 = 2008. június 17-én 14 diáknak  34.000,-Ft
 – Költségtérítés a gazdasági ügyintézőnek
gépkocsihasználat formájában:  15.000,-Ft
 – Bankszámla vezetés díja:  17.705,-Ft
Kiadások összesen:  137.705,-Ft
Közhasznú tevékenységből származó 
tárgyévi eredmény: 100.425,-Ft

A sikeresen pályázó tanulók 1.000 - 4.000,-Ft közöt-
ti  összegeket vehettek át, amelyeket nyelvvizsga díjakra, 
nyelvkönyvekre, szótárakra és segédanyagokra, nyelvi jel-
legű utazásokhoz és nyelvi kurzusokon való részvételhez 
használhattak fel visszaigazolással. 

A diákok 9-12. évfolyamosok, a támogatásokat az elért 
eredményeik és rászorultságuk szerint kapták. 

Az alapítvány tisztviselői díjazásban nem részesültek. 
 Dr. Varga Gyöngyi Csiszárné Takács Erika
 elnök  gazdasági ügyintéző

Elmarad a 4-es főút 
felújítása

Vagy két hete a megyei napilap adta hírül, hogy az Eu-
rópai Unió nem fogadta el a bennünket egészen közelről 
érintő „főközlekedési út” felújítására benyújtott pályáza-
tot, a kormány átcsoportosítja az erre előirányzott pénzt. 
Az ezzel kapcsolatban megszólított politikusok némelyike 
további források felkutatására buzdított, annak ellenére is, 
hogy üres tarisznyában nyilván felesleges kotorászni. Nem 
repestek az örömtől a 4-es érintette tiszántúli városokban 
megkérdezett honpolgárok sem. A rengeteg balesetet, a ré-
góta ígért elkerülőt és az évek alatt többszörösére nőtt for-
galmat emlegették. Néhány nap múlva egy hetilapot bön-
gészek, benne kimutatás a legsúlyosabb közlekedési bal-
esetekről, 2008. évi adatok szerint.

Meg se lepődök, hogy a halálos balesetek számában ke-
let-magyarországi városok: Békéscsaba, Szolnok, Deb-
recen, Nyíregyháza és Karcag az első tíz elején állnak. 
Karcag a 2008. évi 10 halálos közúti balesettel a hatodik, 
„megelőzi” Kecskemétet, Hódmezővásárhelyet és Miskol-
cot is. És évtizedek óta nincsen pénz a „négyesre”. Vajon 
megérjük-e, hogy lesz?

- e - 

Siófoki sikerek
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Hétszázhetven éve annak, 
hogy a kunok, a címei kö-
zött a „Kunország királya” ti-
tulust is viselő magyar király, 
IV. Béla pártfogásával megta-
lálták új hazájukat a Kárpát-
medencében. Erre emlékezve 
lett 2009 a Kunok éve, amit 
nemcsak a. Világtalálkozóval, 
hanem egy kisújszállási  em-
lékpark kialakításával is em-
lékezetessé kívánnak tenni a 
kései utódok. A Kun Emlék-
parknak a kisújszállási Hor-
váth-tanya ad majd helyet. 
Az előkészítés máris igen ko-
moly méreteket öltött, hisz az 
elmúlt hetekben hét fafara-
gó dolgozott ott – hét kopja-
fát faragtak.

- Még a kun településeken 
túlról is jöttek fafaragók – 
mondta kérdésünkre Horváth 
György az első újkori kunka-
pitány. Ők készítették el a fel-
állításra kerülő hét kun bál-
ványt. Ezek és egy életfa em-
lékeztetnek majd a kunok hét 
törzsére. Az ünnepélyes ava-
tás-átadás szeptember 17-
18-án lesz. Az emlékparkot 
Györfi Sándor tervezte.

- Nemsoká kezdődik az a 
lovas emléktúra, ami alatt a 
Radnai-hágótól a Nagykunság 
szívéig járják be a kunok hon-

foglalásának feltételezett út-
vonalát. Ennek az előkészíté-
se, ahogy korábban mondta, 
egy éve kezdődött. Gondolom 
ma már „az utolsó simítások” 
folynak.

- Hát igen, a célegyenesbe 
érkeztünk. Erdélyben és Ma-
gyarországon is leszerveztük 
a pihenőállomásokat és a pi-
henőhelyeket, valamint az in-
dulást és az érkezést. Most 
már az izgulás jön, hogy mit 
ne felejtsünk itthon… És hát 
nagyon készülnek a fiúk.

- Mikor indulnak?
- Augusztus 19-én Kisúj-

szálláson, a Morgónál lesz az 
ünnepélyes búcsúztatás és a 

jelképes elindulás, mert a ki-
felé vivő utat gépjárművel 
 tesszük meg, és szállítjuk a 
lovakat is. Augusztus 20-án 
érkezünk meg a Radnai-há-
góhoz, ahonnan a követke-
ző napon, Illéssy Ádám, mos-
tani kunkapitány ünnepélyes 
megemlékezése után indul a 
csapat – tíz lovas és két kísé-
rőszekér. Az Óradna, Naszód, 
Betlen, Dés, Szilágynagyfalu, 
Zsibó, a bihari földvár, majd 
immár Magyarországon Fü-
zesgyarmat érintésével tíz 
nap alatt (augusztus 30-án) 
érkezünk a Kun Emlékhely-
hez. Ott ér véget a túra.

Elek György 

Augusztus hetedikén, hos-
szan tartó betegség után el-
hunyt Cseh Tamás énekes/
gitáros, zeneszerző, előadó-
művész. A hetvenes évektől 
kezdve a magyar zenei élet 
egyik kultikus alakja. Pálya-
futását 1967-ben rajztanár-
ként kezdte egy budapesti is-
kolában, majd 1970-től Bere-
ményi Géza szerzőtársa. Első 
lemeze 1976-ban jelent meg 
Levél nővéremnek címmel, 
s ettől kezdve harminc éven 
keresztül huszonöt nagyle-
mezen hallatta hangját, vala-
mint számos filmalkotásban, 
és színházi előadásban vállalt 
szerepet. 1972 és 1977 között 
a Huszonötödik Színház tag-
ja, 1982 és 1998 között a Ka-
tona József Színház alapító-
tagja, 1998-tól 2006-ig a Bár-
ka Színház társulatához tar-
tozott, 2006-ban a debreceni 
Csokonai Színházhoz szer-
ződött. Művészi tevékenysé-
ge mellett több más területen 
is vállalt feladatot, például a 
Magyar Televízió Századunk 
című történelmi műsorát is 
narrálta. 

Cseh Tamás klasszikus, jó 
értelemben vett művész, akit 
mindig érdemes volt hall-
gatni, akire mindig érdemes 

volt odafigyelni. Örök érvé-
nyű dalokban énekelte meg 
ennek az országnak a sorsát. 
Azt mondják, hogy aki meg 
akarja ismerni a rendszer-
váltás előtti Magyarországot, 
annak Cseh Tamás-dalokat 
kell hallgatnia. Ez vitathatat-
lan, viszont aki a jelent is sze-
retné jobban látni, annak ér-
demes meghallgatni példá-
ul A telihold dalai című albu-
mot is. Hatalmas életművét, 
munkásságát díjak egész so-
rával ismerték el: 1988. Az 
év lemeze díj, 1992. a Magyar 
Köztársasági Érdemrend tiszti 
keresztje, 1993. Liszt Ferenc-
díj, 1998. Pro Urbe Budapest 

(Bereményi Gézával közösen.), 
2001. Kossuth-díj (Bereményi 
Gézával közösen.), 2008. Bu-
dapest VIII. kerületének dísz-
polgára, 2009. Bakonybél dísz-
polgára, 2009. a Magyar Köz-
társasági Érdemrend középke-
resztje.

Két évvel ezelőtt a Karcagi 
Ifjúsági Házba is kapott meg-
hívást egy önállóestre, azon-
ban akkor diagnosztizált be-
tegsége miatt nem tudott fel-
lépést vállalni. Ha megkésve 
is, de most átadom, amit ak-
kor üzent: „Isten áldja a kar-
cagiakat!”

Nyugodjon békében!
Cselényi Csaba

Cseh Tamás
1943-2009

Hét kopjafa és tíz lovas

2009. június 20-án tartot-
ták meg az egykori Vasút úti 
Fiú Iskola diákjai az 50 éves 
osztálytalálkozójukat.  Az or-
szág különböző helységeiből 
és természetesen a Karcagon 
élő öregdiákok gyűltek össze 

e neves délutánra. Volt taná-
raik és tanítványaik próbál-
ták visszapörgetni a régi vo-
násokat, emlékeket, hisz volt 
több olyan iskolatárs, akikkel 
50 éve nem találkoztak. Az 
összegyűltek megemlékeztek 
az elhunyt tanáraikról – köz-
tük Veréb József osztályfő-
nökről – és osztálytársaikról. 
Ezután az öregdiák osztály-
társak által felkért tiszteletbe-
li osztályfőnöknő, Horvát Fe-

rencné tanárnő tartotta meg 
a félévszázados osztályfőnöki 
órát. A megjelent 20 fős osz-
tálylétszám minden tagja rö-
vid életrajzot adott az eltelt 
50 évről. Ezt követte a sza-
bad beszélgetés, és nem utol-

só sorban a karcagi híres 
birkapörkölt is az asztalok-
ra került. A vidám és nótázó 
estéről zenész barátjuk gon-
doskodott. A jó hangulatot 
varázsolt öregdiákok, és ta-
náraik hosszú búcsúzkodá-
sa követte, amikor is megfo-
gadásra került, hogy az elkö-
vetkező években június 20-án 
újra találkozni fognak.

Az öregdiákok nevében:
Bézi Ferenc 

A Varró István Szakiskola, 
Szakközépiskola és Kollégium 
a 2009/2010 tanévre az alábbi 
képzésekre hirdet pótfelvételt

Középfokú szakképzés:
 Logisztikai ügyintéző 
  Képzési idő: 2 év
  Jelentkezés feltétele: érettségi vizsga
  Korhatár: 21 év
Alapfokú szakképzés:   
 Kőműves  
 Gépi forgácsoló
 Bútorasztalos
  Jelentkezési korhatár: 16-20 év 
  Képzési idő 3 év 
Felnőtt szakközépiskolai képzés:
A képzés célja az érettségi vizsga megszerzése.
Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik szakmunkás bizonyít-
vány megszerzése után szeretnének érettségi vizsgára felkészülni. Je-
lentkezhetnek 10. osztály végzett, 16. életévüket betöltött tanulók is.
  Képzési idő: 3 év
  Jelentkezési korhatár: 16-20 év
A képzések nappali tagozaton folynak. 
Az első szakmai végzettség megszerzése minden szakmában ingye-
nes. Hátrányos helyzetű tanulók a második szakma megszerzése ese-
tén is mentesülnek a tandíj fizetési kötelezettség alól.
Kollégiumi elhelyezés biztosított.
Jelentkezési határidő: 2009. augusztus 31.
Jelentkezés: a titkárságon személyesen, illetve levélben vagy e-
mail-ben.
E-mail: suli@varroi-karcag.sulinet.hu
Jelentkezési lap letölthető a www.varroi-karcag.sulinet.hu oldalról
A képzéseket kellő számú jelentkező esetén indítjuk.

Puháné Urbán Katalin
igazgató

1959-2009

Vasút úti Fiú Iskola osztálytalálkozó
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Programok:
augusztus 19. (szerda)   
16.00 a Déryné Művelődési és Ifjúsági 

Központ II. emeleti dísztermében
 a XVIII. Nagykunsági Kulturá-

lis Napok megnyitása

 Megnyitja: dr. Fazekas Sándor 

polgármester, országgyűlési képvi-
selő

16.10 a Déryné Művelődési és Ifjúsági 
Központ II. emeleti dísztermében

 „Csipkevarázs és kunhímzés”

Kiállítók: 
 Mátyus Lajosné csipkeverő 

(Abádszalók),
 Oláhné Lipták Erzsébet kun-

hímző, népi iparművész (Karcag) 
 A tárlatot megnyitja: Nagy Le-

vente, a Szolnoki Művészeti Egye-
sület elnökségi tagja
Közreműködik: Vargyas Pálma, 
népdalénekes
A kiállítás megtekinthető: 2009. 

szeptember 11-ig.
21.00 a Karcagi Ifjúsági Ház udva-
rán

 Akusztikus zenei est 

 Nagy Ferenc (Kontrollzé) és 
 Ráczkevi Imre (Decadence, Re-

morse)
 a PG. Csoport, a Pink Floyd és a 

Quimby legjobb dalait adják elő
 22.00 – 23.30-ig

 Queen Unplugged Projekt

 A belépés díjtalan!

augusztus 20. (csütörtök) 
 Szent István-napi ünnepségek

9.45 a Kossuth téren
 Országzászló felvonása

 Közreműködnek: 
 a Kováts Mihály huszár em-

lékraj huszárjai

10.00 a római katolikus Szent István 
templomban

 Szent István-napi búcsúi szentmise
 Körmenet a Szent István szobor-

hoz
14.00 a Városháza dísztermében
 Ünnepi önkormányzati ülés

 Az ünnepi ülést megnyitja és leve-
zeti:

 dr. Fazekas Sándor polgármes-
ter, országgyűlési képviselő

 Nemzeti ünnepünk tiszteletére kö-
szöntőt mond:

 Pelczné Gál Ildikó, az Ország-
gyűlés alelnöke

 Kitüntetések átadása

 A „Karcagért Emlékérem, a „Karcag 
Város Kultúrájáért” és a „Karitatív 
tevékenységért” kitüntetésben ré-
szesítettek életútját ismerteti:

 Dobos László alpolgármester és 
 dr. Kapusi Lajos alpolgármester
 Ünnepi műsor

 Közreműködik: 
 Koppány Mária előadóművész
 Oszter Sándor színművész
 Varga Miklós előadóművész

16.00 a Kováts Mihály Általános Isko-
lában

 „Vadásztrófeák” kiállítás meg-
nyitása

 Megnyitja: Dr. Kovács Sándor, a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Va-
dászkamara elnöke

16.00 Aratófelvonulás
 Útvonala: Erzsébet liget - Liget ut-

ca - Deák körút - Kisújszállási út - 
Vasút utca - Széchenyi sugárút – 
Kacsóh utca - Dózsa György út -  
Kossuth tér - Madarasi út – Deák 
körút - Liget utca - Erzsébet liget

17.00 a Kossuth téri parkban
 Ügyességi kutyabemutató
17.30 a Kossuth téri színpadon
 Folklór műsor

 Az aratófelvonulókat köszönti és 
az új kenyeret átveszi:

 dr. Fazekas Sándor polgármes-
ter, országgyűlési képviselő

 A műsorban közreműködnek:
 a Déryné Művelődési és Ifjúsági 

Központ
 Kopogók és Pántlika néptánc-

csoportjai,
 a túrkevei Egres Kis Lajos Nép-

tánccsoport,
 Karcag Város Vegyeskara,
 a Sinful – Passions együttes 

vonósai,
 a Karcagi Ifjúsági Ház nép-

táncköre

20.00 a Kossuth téri színpadon
 Ismerős Arcok együttes koncert-

je
22.00 a Kossuth téren
 Tűzijáték

22.10 Utcabál

 Közreműködik a Dokk Blues - 

Funky Service 

augusztus 21. (péntek)
 Karcagi Kenyér Ünnep

 10.00 a Szélmalomban
 „Amíg a búzából kenyér lesz” 

című kiállítás megnyitása
 A kiállítást rendezte:
 dr. Nagy Molnár Miklós múze-

umigazgató
 A kiállítást megnyitja: 
 dr. Ozsváth Gábor Dániel PhD 

néprajzkutató
 „150 éves a karcagi szélma-

lom”

 Előadó: ifj. Sisa Béla, a Jász-
Nagykun–Szolnok Megye műem-
léki felügyelője

 A „Karcagi molnár ételek” cí-
mű könyv bemutatása

 A könyvet ismerteti a szerző, szer-
kesztő:

 Elek György helytörténész
12.00 a Szélmalmi Fogadóházban
 Molnár ételek kóstolója, bará-

ti találkozó

15.00  - 18.00

 a Nagykun Vadásztársaság lőterén 
 (Kunhegyesi út)                   
 JAGDPARCOUR koronglövé-

szet 

 szabad edzés, pálya bemutatás 

20.00 a Városi Sportcsarnokban
 Műsoros est, aratóbál

 Közreműködik:
 Lugosi Klaudia színművész
 Sülyi Károly nóta-operett énekes
 a Karcagi Ifjúsági Ház néptánc-

köre,
 Karcag Város Vegyeskara,
 a Sinfull-Passions együttes vo-

nósai,
 az Everdance Táncszínház tán-

cosai
 Játszik a Pop Secret Band

 Zenekarvezető, énekes: Jónás 

Kálmán

 Belépődíj: 600.-Ft 

Augusztus 22. (szombat)
 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Va-

dásznap 
9.00 Nagykun Vadásztársaság lőterén
 JAGDPARCOUR koronglövő 

verseny

9.00 a Varró István Szakiskola sport-
udvarán

 Streetball bajnokság

10.00 a Nagykun Vadásztársasság Va-
dászházánál

 Vadászkutya alkalmassági 

vizsga

10.00 a Kováts Mihály Általános Isko-
la udvarán               

 Ifjúsági légpuska verseny, 
íjász bemutató

9.00 a Múzeumparkban
 A vadásznap ünnepélyes 

megnyitása

 Kürtösök felhívó jele, Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Vadászok 
zászlajának behozatala, Magyar 
Vadászok Himnusza, tisztelet a 
vadnak (terítékkészítés)

 Megnyitó beszédet mond:
 Benedek Fülöp,   az Országos 

Magyar Vadászati Védegylet elnö-
ke, a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Vadász Szövetség elnöke,

 dr. Fazekas Sándor polgármes-
ter, országgyűlési képviselő

 Kitüntetések átadása
 A rendezvény házigazdája:
 Stohl András színművész
10.00 Vad- és népiétel-főző ver-

seny

 Lézer lövészet, ugrálóvár, arcfestés, 
gyöngyfűzés, karkötő készítés, in-
gyenes vérnyomás, -vércukor,- ko-
leszterinmérés

10.00 - 13.00 
 Kulturális műsorok

 Közreműködnek:
 a karcagi Déryné Művelődési 

és Ifjúsági Központ mazsorett 

csoportjai,

a „Pántlika” és a „Kopogók” nép-
táncegyüttesek,

 a Pipás Zenekar,

 az  Abonyi Fúvószenekar,

 Rokker Zsoltti humorista

13.00 - 14.00 
 A főzőverseny értékelése

14.00 (Állathangok a Szalonkától a 
Szarvasbőgésig)

 Fehér Péter előadása
 Karcagi hastáncosok műsora
15.30 A versenyek értékelése, 

eredményhirdetés, díjátadás
16.30 Tombolasorsolás
17.00 Vadásznap zárása
 Zárszót mond: dr. Kovács Sán-

dor, 
 a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Vadászkamara elnöke
17.10 Kürtösök búcsúztatója
10.00 a Kováts Mihály Általános Isko-

la aulájában
 a Vadászati Kulturális Egyesü-

let fotókiállítása látható 
  A rendezvény ideje alatt a helyszí-

nen kirakodóvásár lesz.
 Belépőjegy 300.-Ft, vadászjeggyel 

rendelkezőknek és családtagjaik-
nak, valamint 14 éven aluliaknak 
ingyenes. 

augusztus 23.(vasárnap)
6.00 a Téglagyári-tavon
 Nyílt horgászverseny 
 a Nagykun Horgászegyesület fel-

nőtt női és férfi tagjai részére
 Nevezési díj: 2200.-Ft
10.00 a református templomban 
 Istentisztelet
11.00 a Györffy István Nagykun Mú-

zeumban
 Luka Lajos vesszőfonó, népi ipar-

művész kiállításának megnyitása
 Megnyitja: dr. Nagy Molnár 

Miklós PhD, a Györffy István 
Nagykun Múzeum igazgatója

14.30 a Városi Gyógyvizű Strandfürdő 
és Kempingben

 Zenés fürdő show
 Fellép a debreceni Nosztalgia 

Zenekar
 
Rendezők, információk:

Általános információk 
 Karcag Városi Önkormányzat 
 Polgármesteri Hivatala
 Tel.: 59/500-638
 www.karcag.hu
Tourinform Iroda, Karcag
 Tel.: 59/503-225
 E-mail: karcag@tourinform.hu
Akusztikus zenei est: 
 Karcagi Ifjúsági Ház
 Tel.: 59/300-857
Kiállítás, koncert:
 Déryné Művelődési és Ifjúsági Köz-

pont
 Tel.:59/503-402, 59/503-403, 

59/503-224
Szent István-napi szentmise, kör-

menet
 Római katolikus egyházközség
 Tel.: 59/401-655
Ünnepi Önkormányzati ülés
 Polgármesteri Hivatal
 Tel.: 59/500-610
Aratófelvonulás, aratóbál
 Sport Szolgáltató Központ
 Szepesi Tibor 30/572-0000, Kál-

mán Imréné 30/299-8638

Ügyességi kutyabemutató

 Magyar Ebtenyésztők Karcagi Szer-
vezete

 Ferenczi Sándorné 30/674-77331
Streetball bajnokság

 Rácz Antal 30/678-9173
Karcagi kenyér ünnep

 Polgármesteri Hivatal
 Sport Szolgáltató Központ
 Györffy István Nagykun Múzeum 
 Karcag Városi Önkormányzat Vá-

rosgondnoksága
 Garai Katalin 59/500-638 
 Szepesi Tibor 30/572-0000
 Dr. Nagy Molnár Miklós 59/312-087
 Szabó Imre 30/319-0145
 Molnár Pál 59/311-411
Megyei Vadásznap

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Va-
dásztársaság

 Kasuba András 30/436-3716
 Zsáner Rendezvényszervező Iroda 
 Szabóné Márkus Szilvia 30/983-

0547
Horgászvereny

 Nagykun Horgász Egyesület 
 Kalocsay László 30/357-6722
Ünnepi istentisztelet

 Tel.: 59/312-243
Népművészeti kiállítás

 Györffy István Nagykun Múzeum
 Dr. Nagy Molnár Miklós 59/312-087
Zenés fürdő show

 Nagykun Víz-és Csatornamű Kft.
 Szabóné Péter Éva 30/499-3552
 Karcagi Nagy Zoltán 20/957-9091
Kereskedelem, vendéglátás, 

egyéb szolgáltatások

 Lőrincz Mária 59/500-631

Támogatóink:
BF Security Bt. Karcag
Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. Budapest
Nagykun Református Gimnázium
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Köz-

gyűlés
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vadász-

társaság
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeu-

mok Igazgatósága
Karcag Városi Önkormányzat
„Karcag testvérvárosaiért” Közalapítvány
 „Karcagért” Közalapítvány
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos 

Tűzoltósága
Karcag Városi Önkormányzat Város-

gondnoksága
Karcagi Kunlovarda
Karcagi Lovas Egyesület 
Karcagi Polgárőr Egyesület
Karcagi Polgárúr Egyesület 
Kerekcipó Kft.
Kováts Mihály Huszár Emlékraj
Kunszövetség
Magyar-Kazak Baráti Társaság
Magyar Posta Zrt. Karcagi fiókja
Nagykun Víz-és Csatornamű Kft.
Nagykunsági Környezetvédelmi Terület-

fejlesztési és Szolgáltató Kft.
Polgármesteri Hivatal, Karcag

Médiatámogatóink:
Karcagi Hírmondó, Karcag Televízió, 

Mediátor Televízió

XVIII. Nagykunsági Kulturális Napok
2009. augusztus 19-23.

A rendezvénysorozat fővédnökei:
VARGA MIHÁLY országgyűlési képviselő

DR. FAZEKAS SÁNDOR polgármester,
országgyűlési képviselő
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás III. 
emeleti lakás eladó. Tel.: 06/30-359-5070.
Karcagon családi ház 4 szobás, 2 fürdőszo-
bás, tetőteres, klímás, több fajta fűtési le-
hetőséggel, ipari árammal, fúrott kúttal, 
szerelő aknás alsó épülettel több generá-
ciónak sürgősen, áron alul eladó, ill. vállal-
kozásra is alkalmas. Budapesti csere is ér-
dekel.  Tel.: 06/20-669-5366. 
2 szoba + nappalis családi ház eladó. 
Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 11,5 M Ft. Tel.: 
06/70-310-1751 v. 06/30-245-7147.
Debrecenben, a nagyerdei övezetben a 
Kossuth és az Agrár Egyetemhez gyalog 
10 percre frissen felújított, kis közös költ-
ségű, 4 emeletes, tégla építésű társasház-
ban földszinti, gázfűtésű, 1,5 szobás, te-
hermentes lakás egyetemistáknak eladó. 
Befektetésnek kiváló ajánlat. Tel.: 06/70-
300-9730.
Karcag, Liget utca 9/a. sz. alatti családi 
ház gáz-központi fűtéses + cserépkály-
ha mindkét szobába beépítve eladó. Tel.: 
06/30-973-3637 v. 06/30-656-2295.
Eladó két szintes családi ház, két család ré-
szére is alkalmas. Társasház csere is érde-
kel. Tel.: 59/314-078.
Karcagon 3 szobás + nappalis ház eladó, 
vagy Pest és környékére cserélhető. Tel.: 
06/20-505-3467.
Bucsán osztható sarok telken két szoba, 
konyhás felújítandó ház eladó. I.ár: 2 M Ft. 
Tel.: 06/20-224-6570.
Eladó 2 szobás most festett földszinti la-
kás. Kg., Széchenyi sgt. 26. Tel.: 06/30-301-
5886.
Karcagon felújítandó kertes ház eladó 
vagy értékegyeztetéssel társasházi vagy 
szolnoki lakásra cserélném. Tel.: 06/70-
395-5263.
Két szoba összkomfortos családi házamat 
eladnám vagy elcserélném (értékegyezte-
téssel) egy v. másfél szobás lakótelepi la-
kásra. Tel.: 06/30-613-5327.
Garázs eladó vagy kiadó. Kg., Széchenyi 
sgt. 26. sz. alatt. Tel.: 06/30-546-4990.
Karcag, Tavasz utca 15. sz. alatti kertes csa-
ládi ház műhellyel (kandalló és padlófű-
tés) eladó. Tel.: 59/401-447.
IV. emeleti 56 m²-es, erkélyes lakás részlet-
fizetésre vagy megegyezés szerint eladó. 
Tel.. 06/30-507-2187.
Egy épületben lévő két, jelenleg is bolt-
ként és kocsmaként üzemelő, egyenként 
60 m²-es (+ raktár) helyiség bolti beren-
dezéssel (hűtőpultok, polcok) eladó. Tel.: 
06/30-218-9781.
Ház eladó. Tel.: 06/20-531-2630 (délelőt-
ti órákban).
Karcagon cserépkályhás, gázkonvektoros, 
1,5 szobás családi ház eladó. U.itt épület 
faanyag van eladó. Tel.: 59/400-802 (8 órá-
ig, délben és 18 óra után).
Karcagon téglából épült összközműves ki-
sebb kertes ház építkezési lehetőséggel 
eladó. Érd.: Kg., Apavári u. 21. Tel.: 06/70-
273-7268.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! Stresszoldás 
hatékonyan, természetesen. Tel.: 06/59-
313-284 www.tmhirek.hu
Eladó ülőfürdő kád, 2 szárnyas garázsajtó. 
Érd.: Kg., Dózsa Gy. u. 46. Tel.: 59/314-094.
Fűkaszáló gép és 2 db cserépkályha eladó. 
Tel.: 59/311-477.
Eladó 1 db Hajdu mosógép, 1 db gyermek 
bicikli pótkerékkel, 1 db irodai forgószék. 
Tel.: 0670/613-6765.

Eladó jó állapotban lévő Swin Csepel férfi 
kerékpár. U.itt építési törmelék ingyen el-
vihető. Tel.: 06/20-216-5636.
42-es méretű menyasszonyi ruha eladó. 
Tel.: 06/30-647-7357.
Megkímélt állapotban lévő 3 funkciós ba-
bakocsi, 1 db bébihordozó 10 kg-ig eladó. 
Tel.: 06/30-463-2991. 
1 db világos színű faláttöréses konvektor, 
1 db dió színű gyermek íróasztal eladó. 
Tel.: 59/314-831.
K r i s t á l y t i s z t a  i v ó v i z e t  o t t h o n á -
ba! Ozmózisos víztisztító rendszerrel! 
Érdeklődni és megrendelni a 06/30-915-
4773-as telefonon lehet.
A nyári szélviharok, a böjti szelek erejét 
megduplázva tarkítják szeméttel járdáin-
kat, tereinket. Seprűimmel vegyen részt a 
tiszta városunkért mozgalomban. Kapható 
a karcagi piacokon vagy a Takács P. u. 9/a. 
sz. alatt. Támasztó létra méretre ismét ren-
delhető Jani bácsinál. 
Eladó megkímélt állapotú ágyneműtartós 
osztott franciaágy. Tel.: 59/312-095.
200 l-es fagyasztó, valamint 6 fakkos Lehel 
hűtőszekrény és 120 literes hűtő eladó. 
Tel.: 59/314-831.
Szoba és konyhabútor, háromajtós szek-
rény, varrógép, asztal, ágyneműtartó, fér-
fi bőrcsizma (41-42-es méret) eladó. Tel.: 
06/30-973-3637 v. 06/30-656-2295.
Jószág szerető embert keresek napi kb. 2 
órás munkára (póniló, birka). Ezért fürdő-
szobás lakást, teljes rezsi átvállalást aján-
lok. Kistéglagyár. Tel.: 06/30-393-3343.
1 hetes Hévízi üdülőjog 4 személy részé-
re 4*-os apartman hotelban eladó. Tel.: 
06/30-583-4708. 
Technikumi és gimnáziumi tankönyvek 
(9-12. o.) és matrózblúz eladó. Tel.: 06/70-
527-1099.
Eladó olcsón 1 db felnőtt, 1 db gyermek-
heverő és 2 db fotel. Tel.: 59/313-277.
Eladó 2 db nagy asztal 10 db fémvázas 
székkel (csak együtt) (62.000 Ft); nagy 
szőnyeg (10.000 Ft); üveglapos dohány-
zó asztal (10.000 Ft). Érd.: Kg., Erkel F. u. 5. 
Tel.: 06/20-383-7129.
Eladó bontásból származó ajtók, ablakok, 
nem régi típusú, jó állapotban; 400 db 
szalagtető cserép (ár megegyezés szerint); 
1 db hűtő (6.000 Ft). Tel.: 06/30-517-2434.
Vállalkozáshoz Karcag központjában jó ál-
lapotban lévő kb. 70 m²-es, 2 szobás ki-
adó kertes házat keresünk. Ajánlatokat a 
06/30-675-6540 és a 06/70-590-9540-es 
telefonszámon várunk. 
Napos, előnevelt gyöngyi, kukorica, kis- 
és nagyobb mennyiségben eladó. Tel.: 
59/300-875.
Eladó bukósisak (5.000 Ft), 3 db sötéte-
lő függöny együtt (5.000 Ft), csillár (2.000 
Ft), puzzle (3.000 Ft), kávéfőző (4.000 Ft) 
elektromos, monitor (1.000 Ft), nyomtató 
(3.000 Ft). Érd.: Kg., Erkel F. u. 5. Tel.: 06/20-
383-7129.
Sárgabarack reklámáron eladó. Érd,: Kg., 
Duna utca 5. Tel.? 59/311-129 v. 06/30-
215-7693.
Eladó mosógép, centrifuga, Camping ke-
rékpár, 28-as női kerékpárt. Tel.: 59/314-
892.
Eladó új 200 l-es vashordó; új samot tég-
la; új B-30-as tégla; 40x40-es pala; kúppa-
la; új és használt ajtók, ablakok, cserép-
kályha; Siesta kályha; színes TV; benzines 
fűnyíró; elektromos fűnyíró; CO hegesztő; 
220 V-os 180 A-os, 220 V-os levegő komp-
resszor; Hajdú keverőtárcsás mosógép és 
centrifuga; használt fürdőszoba berende-
zés; fürdőkád; 13-as, 14-es, 15-ös autógu-
mi. Tel.: 59/312-679.

D kategóriás jogosítvánnyal rendelke-
ző, autószerelésben jártas autóbusz ve-
zetőket keresünk karcagi járatunkra. Érd.: 
06/24/260-440 (8-16 óráig).

Eladó 12-es gyermek bicikli és egy 
Camping kerékpár. Tel.: 06/20-809-5424.

Eladó 2 db 115 l-es boroshordó, 1 kisipari-
lag készített kerti traktor utánfutó és 1 db 
250x300 cm-es kapcsolt gerébtokos, mé-
lyen üvegezett világító ablak. Tel.: 06/30-
252-8698.

Hat méteres, fél colos fekete cső, 20-as 
leány kerékpár (újszerű állapotban); tá-
laló szekrény, motoros fűnyíró, 110x7x3 
cm-es „U” profil kerítéselem; szobaasztal; 
vaskályha eladó. Tel.: 06/30-289-6816 v. 
06/30-897-6707.

Jó minőségű szilva cefre eladó. Tel.: 06/30-
624-5707.

Eladó 10 db 10 l-es műanyag kanna (300 
Ft/db), befőttes üveg kupakkal (50 Ft/db). 
Tel.: 59/314-423.

Eladó 2 db megkímélt állapotban lévő fo-
tel. Tel.: 06/30-903-5227.

Társkereső
Középkorú férfi társat keres korhatár nél-
kül. Tel.: 06/30-295-7658.

Állat
Fajtatiszta 9 hetes yorkie kislány kutya el-
adó. Kétszer oltva, féregtelenítve. U.itt yor-
kie kannal fedezést vállalok. Tel.: 06/70-
397-8811.

Két játékos kiscicának szerető gazdit kere-
sek. Tel.: 59/300-515.

Kiváló külső adottságokkal rendelkező 
8 hetes sziámi cicák eladók. Tel.: 06/70-
397-9127.

Patkányfogó kutyámat jelképes összegért 
gondos gazdinak adnám. Tel.: 59/300-515.

Ajándékba adunk 1 éves cicákat tanyára, 
kertbe. Jó egerészők. Érd.: Kg., Erkel F. u. 5. 
Tel.: 06/20-383-7129.

Ajándékba elvihető három félhosszú sző-
rű 8 hetes cica (fekete-fehér; mogyoró-
vörös; vörös-fekete-teknőcfoltos). Tel.: 
59/314-423.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jelzálog-
hitel akár jövedelemigazolás nélkül is. 
Személyi hitelek, lakásvásárlási hitel. Több 
banki háttérrel! Teljes körű ügyintézés! 
Tel.: 06/70-314-4403 v. 06/30-647-7324 v. 
06/30-509-0352.

Biológia, kémia korrepetálást vállalok. Tel.: 
06/30-403-6062.

Mindenféle javítást, cipzár cserét, felhaj-
tást, méretre munkaruhát, férfi szövet és 
bársony nadrág varrását rövid határidőre 
vállalom. Tel.: 06/70-300-9730.

Öregek gondozását és takarítást vállalok. 
Tel.: 59/401-447.

Vállalok öreg, magányos személynek – 
legyen idős néni vagy bácsi – bevásár-
lást, gyógyszertárba vagy postára menni. 
Magányos öregek előnyben. Én férfi va-
gyok. Tel.: 59/400-802.

Gépjármű
1993-as évjáratú Toyota Carina E 1.6-os el-
adó. Tel.: 06/30-699-0592.

Apróhirdetés

j

Augusztus 14. péntek
Kígyó – Horváth F. úti

Augusztus 15. szombat
 Kígyó – Horváth F. úti – 

nyitva
 16 órától Berek – Kiss A. 

úti
Augusztus 16. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti
Augusztus 17. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Augusztus 18. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Augusztus 19. szerda
 Betánia – Széchenyi sgt.
Augusztus 20. csütörtök
 8 órától Berek – Kiss A. úti

Augusztus 21. péntek
 Berek – Kiss A. úti - nyitva
Augusztus 22. szombat
 Kígyó – Horváth F. úti - 

nyitva
Augusztus 23. vasárnap
 Kígyó – Horváth F. úti
Augusztus 24. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Augusztus 25. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Augusztus 26. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti
Augusztus 27. csütörtök
 Berek – Kiss A. úti
Augusztus 28. péntek
Betánia – Széchenyi sgt.

Gyógyszertári ügyelet

Karcagi Aikidó Egyesület 
közhasznúsági jelentése

2008
Nyilvántartásba vétele: Jász- Nagykun –Szolnok Megyei Bí-

róság, 2005. április 08.
Célja: A testi-lelki-szellemi fejlődés elősegítése, az aikidó 

révén. Az egészséges életmódra való nevelés elősegítése ér-
dekében a rendszeres testedzés megkedveltetése, a foglalko-
zásokon rendszeresen résztvevők számának növelése. A min-
dennapos testedzések biztosítása. Az aikidó elsajátítása és el-
sajátíttatása az elemi szinttől, amilyen szintig lehetséges.

Feladata: Az aikidó szellemiségének, gyakorlatának mi-
nél alaposabb ismerete, a japán, továbbá a keleti kultúra is-
meretének gazdagítása, a foglalkozásokon résztvevők fizi-
kai képességeinek fejlesztése, mozgáskoordináció tökéletesí-
tése, edzőtáborok látogatása, szervezése, hasonló szellemisé-
gű, más harcművészeti klubokkal, szervezetekkel való szoros 
kapcsolat kialakítása, a tagok öntevékenységének fejlesztése, a 
tanulóifjúság sportjáért, testi neveléséért felelős állami és tár-
sadalmi szervekkel való együttműködés.

Székhely: 5300 Karcag, Zrínyi utca 1.
Képviselők: Z. Tóth Tamás elnök, Tóth Sándor elnökhelyet-

tes, V. Szabó Tamás titkár

Pénzforgalmi adatok:

Bevételek:
Bank bevétel: 18.633.-
Tagdíj: 6.000.-
1% 4.247.-
Adomány: 139.000.-
Kamat bevételek: 27.-
Összesen: 167.907.-
Kiadások:
Terembérlet: 134.000.-
Tábor költség (étkezés) 20.000.-
Edzőtábori utazási költség 4.464.-
Bankköltségek, fizettet kamat 4.060.-
Összesen: 162.624.-
Egyenleg: 5.283.-

Az egyesület a központi költségvetésből támogatást nem 
kapott.

A közhasznú szervezet tisztségviselői juttatásban nem ré-
szesültek.

Munkabér- megbízási díj kifizetése nem történt.

Horgászok figyelem!
Augusztus 16-án (vasárnap) 7-11 óráig társadalmi munka a 

Téglagyári tónál.
Gereblyét, fűnyírót hozzatok magatokkal!

Vezetőség
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Augusztus 15. 

szombat
 Rockhajó
 Feliratos angol vígjáték
Augusztus 17. hétfő
 Halálos tavasz
 Magyar filmdráma
Augusztus 25. kedd
 Crank 2. 

Magasfeszültség
 Feliratos amerikai 

akciófilm
Augusztus 29. szombat
 Transformers: A 

bukottak bosszúja
 Amerikai sci-fi akciófilm

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

2009. augusztus 14. péntek, 
szombat, vasárnap, hétfő

18.00  Műsorajánlat
18.05  Főtéri Randevú
19.05  Nagykunsági Krónika – vá-

rosi közéleti magazin
 Aktuális kérdések
 - stúdióbeszélgetés
 Karcagi hírek
 - Városi beruházások be-

mutatása 
 Dr. Fazekas Sándorral és 

Molnár Pállal
 - Szelektív hulladékgyűjtés 

otthon
 - Kun világtalálkozóra ké-

szülve
 - Felújítás a Sport Szolgálta-

tó Központnál
 Háttér
 Téma: Aratóbálra készülve
20.10  Ami adásunkból eddig ki-

maradt…
 Dalma Dance záróvizsga I. 

rész
21.10  Bereki Sztárnyár II. rész

2009.augusztus 18., 19. kedd /
szerda

18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek hozzám – reformá-

tus istentisztelet
19.05  Megyei tükör –magazin
19.30  A hit szava – katolikus 

szentmise
20.45  Nótaszó: Zenés Fürdő Show

2009. augusztus 20. csütörtök
18.00  Műsorajánlat
18.05  Zenés Fürdő Show
19.05  Nagykunsági Krónika – vá-

rosi közéleti magazin
 Aktuális kérdések
 - stúdióbeszélgetés
 Karcagi hírek
 - Karcagi kézművesek: mé-

zeskalácsos
 - Interjú Sipos Antal úrral
 Háttér
20.10  Ami adásunkból eddig ki-

maradt…
 Dalma Dance záróvizsga II. 

rész

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

Augusztus 4-ére virradó-
ra egy szerelő háza előtt javí-
tásra ott hagyott személygép-
kocsi kerekeit lopták el isme-
retlen tettesek. A kár 150 ezer 
forint.

Augusztus 5-én 13 órakor 
egy személygépkocsi bal el-
ső szélvédőjét törték be isme-
retlen személyek, akik kivet-
ték belőle a sértett táskáját, és 
futásnak eredtek. Mivel a já-
rókelők megzavarták őket, a 
táskát eldobták, így lopási kár 
nem keletkezett, viszont 30 
ezer forint értékű rongálási 
kárt okoztak.

14 óra körüli időben egy 
helyi férfi a Dózsa Gy. úton 
a Zöldfa utca irányába köz-
lekedett, amikor előzni kezd-
te az előtte vele azonos irány-
ban haladó autót, mely bal ol-
dali irányjelzést használt és 
kanyarodási szándékának jelt 
adva húzódott is balra. Ész-
lelve azonban a mögötte előz-
ni szándékozó autót, meggon-
dolta magát és visszahúzódott 
jobbra. Rosszul tette, mert ez 
a manőver annyira megza-
varta a mögötte érkezőt, hogy 
az beletaposott a fékbe, majd 
az út bal oldalán lévő villany-

oszlopnak ütközött, mely so-
rán nyolc napon túli sérülé-
seket szenvedett. A két autó-
ban 50 ezer forint rongálási 
kár keletkezett.

Augusztus 6-án délelőtt 
egy helyi férfit előzetes szó-
váltás után tenyérrel arcon 
vágott egy általa csak látásból 
ismert férfi, mely során nyolc 
napon belüli sérülést okozott.

18 órakor egy nyugtató-
tól és alkoholtól vezérelt férfi 
hajtott el egy szarvasmarhát a 
legelőről, és az állatot próbál-
ta a háza felé terelgetni. A jár-
őrök tettén érték a férfit, fel-
kutatták az állat gazdáját és 
így a 200 ezer forintos lopási 
kár megtérült.

Augusztus 8-án egy férfi 
a József A. utcán a Széchenyi 
sgt. irányába  haladt személy-
gépkocsijával, de a kereszte-
ződésbe kihelyezett elsőbb-
ségadás kötelező jelzőtáb-
lát figyelmen kívül hagyta és 
nem adott elsőbbséget a neki 
balról szabályosan közlekedő 
kerékpárosnak, mely során a 
biciklis az autó bal hátsó ajta-
jának ütközött és elesett. Sé-
rülése nyolc napon belüli.
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés

2009. augusztus 1.
Bartha Ildikó – Nagy Zsolt Csa-
ba
Illés-Tóth Anita – Kocsis István
Horváth Katalin – Gurabi Ákos
2009. augusztus 8.
Gregor Piroska Mária – Kiss 
Mihály
Fodor Beáta – Kir Alpaslan
Dr. Nagy Emese – Dr. Olajos 
Gábor

Születés
Ilyés Szilvia – Nagy Miklós
Kg., Munkácsy utca 14. 
 Jázmin
Barcsai Marianna – Czinege 
Ferenc 
Kg., Hajnal utca 46. 
 Janka Veronika
Szabó Gabriella – Kabai Béla
Kg., Bercsényi utca 29.  Béla
Koszna Anita – Bakos József
Berekfürdő, Veres P. utca 32. 
 Bendegúz 
Bakó Ivett – Jóni Ferenc 
Kg., Északi utca 8.  Ferenc
Kiss Ágnes – Ökrös Csaba
Kg., Dózsa Gy. út 9.  Dominik

Halálozás
Boruzs Imréné (Mile Erzsébet)
 Kg., Villamos utca 82. 

(1922.)
Csétiné Federics Katalin
 Karcag (1948.)
Főző Józsefné (Csikos Erzsébet)
 Kg., Füredi utca 43. (1924.)
Kabai István
 Karcag (1942.)
Kiss Dánielné (Gyüjtő Erzsébet)
 Kg., Koppány utca 36. 

(1919.)
Id. Kolostyák Mihály
 Karcag (1932.)
Özv. D. Kovács Sándorné (Elek 

Juliánna)
 Karcag (1929.)
Márkus Istvánné (Szabó Juli-

anna)
 Karcag (1928.)
Oláh Kálmánné (Sütő Julianna)
 Karcag (1940.)
Örlős Ferenc 
 Karcag (1948.)
Tőkés András
 Kg., Akácos utca 65. (1923.)

A hétvégén mindkét kar-
cagi együttes pályára lépett. 
Mindegyik csapatunk egyfor-
mán 4:0 arányban győzött. A 
Karcag II. Agrosprint bravú-
rosan szerepelt, mivel a ma-
gasabb osztályban szereplő 
Tiszafüredet búcsúztatta.

Tiszabura – Karcag 0:4 
(0:2)

Tiszabura, 100 néző. Jv.: 
Munkácsi

Karcag: Móga, Kéki, Orosz, 
Lévai, Borsi, Ebekeme, Nagy 
D., Bujdosó, Nagy R., Sindel, 
Kardos

Cserék: Bézi, Novák, Haj-
dú, Szabó D.

Játékos-edző: Orosz István
Góllövők: Nagy D. (3), Lé-

vai
Orosz István: A kötelező-

en előírt győzelmet elértük, 
a játék képe alapján még több 
gólt is szerezhettünk volna.

Az első bajnoki mérkőzés 
augusztus 15-én (szombaton) 
kerül megrendezésre 17 óra-
kor. Az ellenfél Fegyvernek 
együttese lesz.

Karcag II. Agrosprint – 
Tiszafüredi VSE 4:0 (2:0)

Karcag, 80 néző. Jv.: Bán 
(Varga, Dobos)

Karcag II. Agrosprint: Ká-
nyai, Kovács I., Méhes, Ko-
vács Cs., Kelemen, Bíró Cs., 
Varga J., Varga Zs., Albert, 
Oláh, Horváth

Cserék: Barna, Czinege, 
Szabó, Labonc

Játékos-edző: Varga Zs.
Góllövők: Varga J., Albert, 

Varga Zs., Bíró Cs.

Magyar Kupa Megyei Selejtező 
mérkőzések

Karcag II. Agrosprint – 
Báránd 4:6 (2:4)

Karcag, 50 néző. Jv.: Agócs, 
Bíró L.

Karcag II. Agrosprint: Ká-
nyai, Méhes, Kelemen, Czine-
ge, L. Kiss, Kovács Cs., Varga 
J., Varga Zs., Bíró Cs., Albert, 
Horváth

Cserék: Szabó I., Labonc, 
Lajkovics Z.

Játékos-edző: Varga Zs.
Góllövők: Varga J. (2), Bíró 

Cs., Labonc

U 13-as mérkőzés Karcag – 
Ferencváros 4:5

Góllövők: Magyari J. (2), 
Székely D., Hamar J.

Karcag – Püspökladány 
0:1

Góllövő: Domokos A.
Karcag: Bézi, Kéki, Orosz, 

Lévai, Varga L., Ebekeme, 
Bujdosó, Nagy R., Nagy D., 
Hajdú T., Sindel

Cserék: Erdei, Szabó D., 
Borsi A.

Játékos-edző: Orosz István
A játékos keretben újabb 

változások történtek. A csa-
patba új játékosok érkeztek: 
Kéki Norbert (Abádszalók-
ról mint középpályás) és Haj-
dú Tibor visszatért Kunma-
darasról.

B. I.

Felkészülési mérkőzések

Felhívás
Tisztelt karcagi ingatlantulajdonosok!
Az E-ON kérésének megfelelően ismételten felhívjuk a figyelmüket 

a biztonsági övezetről rendelkező 122/2004. (X.15.) GKM rendelet által 
szabályozott, valamint a Karcag Városi Önkormányzat képviselő-testü-
letének „Településünk, környezetünk védelméről” szóló 19/1993. (V.12.) 
Ök. rendelete szerinti ingatlanok előtti zöldterületek rendbetételére.

A fenti rendeletek előírása szerint a tulajdonos köteles az ingatlana 
és a közút közötti közterületen lévő fákat úgy kezelni, hogy a magas-
feszültségű (22 kV) vezetőtől 2,5 – 2,5 m; kisfeszültségnél 1-1 m távol-
ságnál közelebb ne legyen faág, ezért ismételten kérjük az ingatlantu-
lajdonosokat, hogy a gallyazásokat hajtsák végre, mert ellenkező eset-
ben az áramszolgáltatónak joga van arra, hogy saját hatáskörben in-
tézkedjen a villamosenergia-szolgáltatás biztonsága érdekében.

Ezen intézkedés keretén belül a szolgáltató – a vezeték védelmének 
érdekét szem előtt tartva – akár a fák kivágását is elvégezheti.

A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága – térítés ellené-
ben – segít a problémás fák szakszerű gallyazásában.

Amennyiben a tevékenység feszültség-mentesítést igényel, úgy ab-
ban az esetben továbbra is keressék az E-ON Tiszántúli Áramszolgál-
tató Zrt. területileg illetékes szervezetét (5000 Szolnok, Verseghy u. 3. 
szám. Tel.: 59/505-154; 56/506-175).

Rózsa Sándor
jegyző


