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Figyelem!
Értesítjük lapunk olvasóit és hirdetőinket, hogy a Karcagi 
Hírmondó az évtizedes gyakorlatnak megfelelően júni-
us 9 - augusztus 22-ig kéthetente, vagyis legközelebb 
augusztus 15-én jelenik meg. Augusztus 25-től áll vissza 
a megszokott heti megjelenés. A szerkesztőség természe-
tesen minden héten ügyeletet tart.

A Karcagi Hírmondó Szerkesztősége

„TÁRT KAPUS” sportlétesítmény 
Karcagon

2008. augusztus 5. – 2008. augusztus 31. 
Ingyenes sportolási lehetőség a gimnázium melletti 

sportpályán az alábbi időpontokban: 
kedd – péntek:   15. 00 – 20. 00 óra
szombat – vasárnap:   9. 00 – 12. 00,  15. 00 – 20. 00 óra
hétfő :   szünnap. 

A pályát mindenki csak saját felelősségére használhatja, 
előzetes bejelentkezés alapján, belépéskori regisztrációval 
lehet ingyenesen igénybe venni. 

A teniszezni vágyók előnyt élveznek. Labdarúgás céljára 
csak korlátozott időkeretben van lehetőség. 

Érdeklődjön személyesen a sportpályán a fenti időpon-
tokban, vagy személyesen illetve telefonon a Sport Szolgál-
tató Központban (59/311-945). 

Kilencéves focipalántáink pár héttel ez-
előtt Fegyverneken szerepeltek a Tisza Virág 
Kupán. A hat csapat részvételével megren-
dezett színvonalas tornán csapatunk a cso-
portban magabiztosan jutott tovább a török-
szentmiklósi és a Szolnoki Máv hasonló korú 
játékosaiból álló csapatain, akiket egyaránt 
3-0-ra vertünk meg. Az elődöntőben a he-
lyi csapat sem tudta megállítani együttesün-

ket, simán 3-1 arányban diadalmaskodtunk. 
A döntőt riválisunkkal, Kenderessel játszot-
tuk. Kimondottan nagyiramú-, látványos -, 
a szurkoló szülők jóvoltából olykor túlfűtött 
találkozón Nábrádi Krisztián vezérletével si-
került elhoznunk a kupát! 

Csapat tagjai: Bencsi Z, Karas L, Nábrádi 
K, Szendrei M, Russzó A, Mátrai A, Terjék 
P, Örsi I, Tóth G, Sipos R. 

XVII. Nagykunsági 
Kulturális Napok

Karcag, 2008
A rendezvény részletes programja a 2. oldalon olvasható

VIII. Bionap
2008. augusztus 2-án (szombaton) 8:30 órától Karcagon, a 

Strandfürdőben kerül megrendezésre a VIII. Bionap. Egész 
nap várjuk a gyermekeket játszóházzal, kézműves foglalko-
zásokkal és íjászattal. A felnőtteknek a rendezvény ideje alatt 
a Kátai Gábor Kórház dolgozói ingyenes vérnyomás-, vércu-
korszint-, testzsír-, testsúly mérést és testtömeg index számí-
tást végeznek.

A rendezvényről érdeklődni lehet Szabóné Márkus Szilviá-
nál a 30/983-0547-es telefonszámon.

Karcagi Nagykun Gazdakör
Karcag Környéki Biogazdák

Kelet-Magyarországi Biokultúra Egyesület
Üllőpari Ökotanya

Egyik korábbi lapszámunk-
ban írtunk a tíz esztendeje 
működő lerakóról, ahol Kar-
cag és négy környékbeli tele-
pülés kommunális hulladé-
kát helyezik el. Épülget is szé-
pen a hatalmas kazal, hisz a 
kezdetektől máig négy mé-
terre magasodott, s növelhe-
tő tovább is, akár a tizenöt 
méterig. 

Néhány évtizede még más-
képp volt. Az akkori lerakó-
kat, közkeletű néven a sze-
méttelepeket, olyan helyeken 
létesítették, amelyeket addig-
ra már „kiéltek”, vagyis to-
vábbi hasznosításukra nem 
lehetett számítani. Közvetlen 
közelünkben ilyen volt pél-
dául a karcagi Kistéglagyár 
egykori agyagbányája, vagy 
a szomszédos Berekfürdőn a 
’80-as évek elején bezárt ho-
mokbánya. A szemételhelye-
zés persze minden tervszerű-
ség, környezetvédelmi meg-
gondolás nélkül folyt, egye-
dül azt tartva szem előtt, 
hogy a hulladékot elnyeles-
sék a rendelkezésre álló, lyu-

kat ásító területtel. Később itt 
is elkövetkezett a záróra, és 
ma az elhagyott gidres-göd-
rös területeket embermagas 
gyom borítja, mint a Kistég-
lagyári lerakó esetében is lát-
hatjuk. És a buján tenyésző 
növények közül szomorú-
an kandikál ki egy-egy mál-
ló zománcú fazék, gumiab-
roncs, sitt és a többi. A tájszé-
pészeti kívánnivalók mellett 
ott a többi probléma: az ezek-
ből eredő környezetszennye-
zés, mert a lerakókba időn-

ként olajjal, vegyszerrel szen-
nyezett ipari, mezőgazdasági 
hulladék is került, s a csapa-
dék most ezeket mossa le a 
mélyebb talajrétegekbe, a ta-
lajvízbe. Az elhagyott (eldo-
bott!) régi hulladéklerakók 
biztonságossá tételére, rekul-
tiválására nyújtott be pályá-
zatot a Karcagi Többcélú Kis-
térségi Társulás a Nagykun-
sági Környezetvédelmi Kft. 

Eldobott hulladéklerakók

Folytatás a 3. oldalon

A közelmúltban üzemelték be azt a fotocellás ajtót, amely 
megkönnyíti a bejutást a Háziorvosi Intézmény épületébe. A 
babakocsiknak, kerekesszékkel közlekedőknek, mozgássérül-
teknek is könnyebb lesz a közlekedés, hiszen a rokkantfeljáró 
rámpája már az intézmény felépítésekor elkészült.
Kovácsné Nemes Margit, az intézmény könyvelője lapunknak 
elmondta, hogy a mozgásérzékelős ajtó beszerzése az elmúlt 
időszak takarékos gazdálkodásának köszönhetően a megta-
karításokból jöhetett létre.
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A rendezvénysorozat fővédnökei: 
VARGA MIHÁLY országgyűlési képviselő

 KOVÁCS SÁNDOR a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
Közgyűlés alelnöke

 DR. FAZEKAS SÁNDOR polgármester, országgyűlési 
képviselő

Programok:
Augusztus 16. (szombat)
9.00 órakor a Kórház úti kosárlabda-pályán 

utcai kosárlabda-bajnokság felnőtteknek
14.30 órakor a Városi Gyógyvizű Strandfürdő és Kemping 

színpadán
 zenés fürdő – show 
16.00 órakor a Karcag Ifjúsági Házban 

„Több mosolyt a gyermekek arcára! Gyermekek 
az erőszak ellen” kiállítás az Európa Tanács 

által meghirdetett képzőművészeti pályázat 
anyagából 

 A kiállítást megnyitja: 
 dr. Fazekas Sándor polgármester, országgyűlési 

képviselő
 Az „Építsük Európát a gyermekekért a gyermekekkel” 

programot bemutatja: Pappné Farkas Klára, az 
Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központ 
igazgatója

21.00 órakor a Karcagi Ifjúsági Ház udvarán
akusztikus zenei est

 Közreműködik: Nagy Ferenc, Somogyi Viktor és a 
Sunday Moped együttes

Augusztus 17. (vasárnap)
7.00 órakor a Téglagyári-tavon

nyílt horgászverseny a Nagykun 
Horgászegyesület felnőtt női és férfi tagjai 

részére
 Nevezési díj: 2000.-Ft
9.00 órakor a Kórház úti Kosárlabda-pályán 

utcai kosárlabda-bajnokság gyermekeknek
10.00 órakor a Zuglógerben felálított jurtában

Elfelejtett népi gyógymódok alkalmazása
(csontkovácsolás, inazás, stb.)

Ősvallás a nomád korban (előadás)
14.00 órakor a Zuglógerben

a XVII. Nagykunsági Kulturális Napok és a

IV. kun hagyományok napja megnyitása

 Megnyitó beszédet mond: Kovács Sándor, a Jász-
Nagykun-Szolnok megyei Közgyűlés alelnöke 

 Népi ételek főzés, kínálata
 Eredeti kazak jurta, íjásztatás, népi játékok,
 Kézműves bemutatók (bőrözés, csipkeverés, fafaragás, 

hímzés, kovácsolás, szőnyegszövés)
 Népies fogatok és őshonos állatok bemutatója
 A ló és az ember természetes kapcsolata
 Csikós, huszár és solymászbemutató
 Fonott ostorok tüzes pattogása
 Pacsirta Népzenei Kör műsora
 Pásztortáncok
 Harc és játék a lovasnomád hagyományban 

(lovasbemutató)
 „Karcag Bajnoka 2008” - II. Karcagi Talpas Íjászverseny
 IV. Karcagi Lovasbirkózó Verseny
20.00 órától nomád éjszaka

Népzene, táncház, citeraszó, ének 

a tűz mellett, hastánc

A napot táltosdobok hangjával búcsúztatják

Augusztus 18. (hétfő)

16.00 órakor a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ II. 
emeleti nagytermében
Györfi Sándor Munkácsy-és Mednyánszky – 

díjas szobrászművész kiállítása

 A tárlatot megnyitja: dr. Egri Mária 
művészettörténész

16.20 órakor a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ II. 
emeleti klubtermében

 a Györfi Sándorról készült monográfia 

bemutatása

 A kötetet bemutatja a szerző, dr. Egri Mária 

művészettörténész

augusztus 19. (kedd)
14.00 órakor a Liget úti Sporttelepen

Kistérségi Lábtenisz Bajnokság
16.00 órakor a Györffy István Nagykun Múzeumban

„A Nagykunság népművészete” 
című kiállítás megnyitása

 Megnyitja: dr. Nagy Molnár Miklós, a Györffy István 
Nagykun Múzeum igazgatója

17.00 órakor a Kövesdarálóban
malomtörténeti gyűjtemény átadása

 Avatóbeszédet mond: Pánti Ildikó képviselő, az 
Idegenforgalmi és Külkapcsolati Bizottság elnöke

20 00 órakor a Városi Sportcsarnokban
aratóbál

operett - táncdal - magyar nóta műsor
 Köszöntőt mond: 

dr. Fazekas Sándor polgármester, országgyűlési 
képviselő

 Közreműködnek: 
 Teremi Trixi és Bozsó József, a Fővárosi Operett 

Színház művészei és a színház táncosai
 Karcagi Nagy Zoltán nótaénekes
 Az „Éneklő szakácsok” Kolostyák Gyula, Monzinger 

Ferenc és Drágán Lajos előadóművészek
 Játszik a Pop Secret band
 Zenekarvezető, énekes: Jónás Kálmán
 Belépődíj: 600.-Ft 

Augusztus 20. (szerda)
Szent István - napi ünnepségek

8.00 órakor  a Kossuth téren
az Országzászló felvonása

 Közreműködnek: Plósz Csilla tárogatóművész 
 és a Kováts Mihály huszár emlékraj
8.30 órakor a Városháza dísztermében

ünnepi önkormányzati ülés
 Az ünnepi ülést megnyitja és levezeti: 

dr. Fazekas Sándor polgármester, országgyűlési 
képviselő

 Állami ünnepünk tiszteletére köszöntőt mond: 
Benyovszki Lajos, a Hargita Megyei Közgyűlés 
képviselője

Díjak, kitüntetések átadása
 A Pro Urbe-díj, és a Karcag Város Közbiztonságáért 

kitüntetésben részesítettek életútját ismerteti: 
Dobos László alpolgármester és
dr. Kapusi Lajos alpolgármester

 Árpád fejedelem–díj átadása
Ünnepi műsor

Közreműködnek: Csíkos Sándor Jászai-díjas 
színművész, Koppány Mária előadóművész, Turi 
Ilona népdalénekes, és a Karcagi Pacsirta Citerakör 
tagjai: Kovács Éva Katalin, Kovács Zsófi a, Bene 
Sándor, Rápolti István
9.00 órakor a Liget úti Sporttelepen 

„Pályán maradni” általános iskolások 
homokfoci bajnoksága

10.00 órakor a római katolikus Szent István templomban
Szent István - napi búcsúi szentmise

 A szentmisét bemutatja: 
Andrási Zoltán káplán

 Körmenet a Szent István szoborhoz
15.00 órakor a városközpontban

aratófelvonulás
 Útvonala: Erzsébet liget - Liget út - Deák körút - 

Kisújszállási út – Vasút út - Széchenyi sugárút – Kacsóh 
utca - Dózsa György út - Táncsics krt.- Madarasi út – 
Deák körút - Liget utca- Erzsébet liget

17.00 órakor a Toronyház előtt
folklór műsor

 A felvonulókat köszönti és az új kenyeret átveszi:  
dr. Fazekas Sándor polgármester, országgyűlési 
képviselő

 Közreműködnek:
 A Tiszafüredi Néptánc Együttes és a Pipás 

zenekar
 Nyugdíjasok Baráti Népdalköre
 A Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ Kopogók és 

Pántlika néptánccsoportja
 Karcag Város Kórusa
18.00 órakor a Kossuth téren 
 Homonyik Sándor előadóművész fellépése
19.00 órakor

TransylMania koncert
21.30 órakor

Tűzijáték
22.00 órakor

Utcabál
 Közreműködik: a Fix Duo

XVII. Nagykunsági Kulturális Napok
2008. augusztus 17-20.

Támogatóink:
BF Security Bt. Karcag
Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. Budapest
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi 

Szakközépiskola és Kollégium
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés, Szolnok
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok 

Igazgatósága
„Karcag testvérvárosaiért” Közalapítvány
„Karcagért” Közalapítvány
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága
Karcagi Kunlovarda
Karcagi Lovas Egyesület
KVG Kft. Karcag
Karcagi Polgárőr Egyesület, Karcag
Kováts Mihály Huszár Emlékraj
Kunszövetség
Magyar-Kazak Baráti Társaság
Magyar Posta Zrt. Karcagi fiókja
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft.
Nagykunsági Környezetvédelmi Területfejlesztési 

és Szolgáltató Kft.
Tóth János fazekas
Médiatámogatóink:
Karcagi Hírmondó, Karcag Televízió, Mediátor 
Televízió

Általános információk

 Karcag Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala

 Tel.: 59/500-638
 E-mail: garai@ph.karcag.hu 
 www.karcag.hu
Tourinform Iroda, Karcag

 Tel.: 59/503-225
 E-mail: karcag@tourinform.hu
Kiállítás,koncert:

 Déryné Művelődési és Ifjúsági 
Központ

 Tel.: 59/503-402, 59/503-403, 59/503-
224

 E-mail: info@derynekarcag.hu
 www.derynekarcag.hu

Rajzkiállítás, akusztikus zenei 

est: 

 Karcagi Ifjúsági Ház
 Tel.: 59/300-857
 E-mail: ifihaz@externet.hu
Népművészeti kiállítás

 Györffy István Nagykun Múzeum
 Tel.: 59/312-087
 E-mail: karcagimuzem@kun-land.hu
IV. kun hagyományok napja

 „Pusztai Róka” Nomád 
Hagyományőrző Egyesület

 Tel.: Bene Sándor 20/981-7791
Szent István napi búcsúi szentmise

 Római katolikus egyházközség
 Tel.: 59/401-655

Aratófelvonulás, aratóbál, 

sportprogramok

 Sport Szolgáltató Központ
 Tel.: 59/311-954
 Szepesi Tibor, Kálmán Imréné 

30/2998638
Horgászverseny

 Nagykun Horgász Egyesület 
 Tel.: Kalocsay László 30/3576722
 Husonyicza László 59/311-830
Zenés fürdőshow

 Nagykun Víz- és Csatornamű Kft.
 Tel.: Fodor Miklós 59/312-353, 
 Karcagi Nagy Zoltán 20/957-9091
Utcai kosárlabda bajnokság

 Tel.: Rácz Antal: 30/6789173
Kereskedelem, vendéglátás

 Lőrincz Mária
 Tel.: 59/500-631
 E-mail: lorincz@ph.karcag.hu

Rendezők, információ:

Hirdetésükkel 
támogatták 
rendezvényünket:

Agribands Europe Hungary Zrt.
 5300 Karcag, Madarasi út
 Tel.: 59/507-211
 E-mail: vevoszolgalat@cargill.hu
Agróna
 Növénytermesztési és Kereskedelmi 

Kft.
 5300 Karcag, Szent István sgt. 15.
 Tel.: 59/503-233, 59/503-232
Agrosprint Kft.
 5300 Karcag, Kiss Antal u. 4.
 Tel.: 59/314-241
 E-mail: agrosprint@externet.hu
AgrOroszi Üzletház
 Oroszi Imre egyéni vállalkozó
 5300 Karcag, 5376/3 hrsz.
 Tel.: 59/503-335
 www.agrooroszi.hu
Auto Karcag Kft.
 5300 Karcag, Kisújszállási út 110.
 Tel./fax: 59/500-130
 E-mail: suzuki@t-online.hu
Család 2005. Kft.
 5300 Karcag, Kossuth L. u. 13.
 Tel.: 59/314-444
 E-mail: gyongyi@csalad-sargahazven-

deglo.hu
Dictum Orvostudományi Kiadó és 

Szolgáltató Kft.
 1173 Budapest, Barátka u. 48.
 Tel./fax: 1/273-0686
 E-mail: bioextra@bioextra.hu
ESSEN Gyermekétkeztetési Kft.
 5300 Karcag, Varró u. 1.
 Tel.: 59/503-375 
 E-mail: essen@axelero.hu
Hungaricum Online
 1163 Budapest, Piros Rózsa u. 24.
 Tel.: 06/20/499-9493
iAgency Kft.
 1165 Budapest, Diósy L u.20.
 Tel.: 06/20/5836631
 www.karcagnet.hu
Kaiser Étterem Panzió
 5300 Karcag, Dózsa Gy. u. 3.
 Tel.: 59/313-791
Karcagi Ferro- Metál Kft.
 5300 Karcag, Gyarmati út 21/1
 Tel.: 59/503-163
Kunsped Szállítmányozó, Kereske-

delmi és Szolgáltató Kft.
 5300 Karcag, Barátság park
 Tel.: 59/503-197, fax: 59/503-194
 E-mail: kunsped@t-online.hu
Kurucz István egyéni vállalkozó
 5300 Karcag, Pap Béla u.6/b.
 Tel.: 59/503-328,
 E-mail: utkurucz@enternet.hu
MultiTec Kft.
 5300 Karcag, Kisújszállási u. 181.
 Tel.: 59/313-515, fax: 59/313-515 
Népszer Kft.
 5300 Karcag, Szivárvány u.4.
 Tel.: 59/311-624, fax:59/312-130
 E-mail: nepszer@nepszer.hu
rinocerosz Grafikai Stúdió
 5300 Karcag, Szent István sugárút 78.
 Tel.: 59/400-777, fax: (59)400-756
 E-mail: rino@rinoceros.hu 
Sörpatika
 Csordás László vállalkozó
 5300 Karcag, Hunyadi u. 11/A.
 Tel.: 59/314-853
Toyota Márkakereskedés
Road Service Kft.
 5300 Karcag, Gyarmati út
 Tel.: 59/500-050, 59/500-052
 E-mail: info@roadservice.hu
TETRA PEN Kereskedelmi és Szol-

gáltató Bt.
 5300 Karcag, Széchenyi sgt.19.
 Tel.: 59/312-831
 E-mail: tetrapen@t-online.hu
Trafomex Transzformátor, Hegesz-

tőgépgyártó és Forgalmazó Kft.
 5300 Karcag, Liget u. 5.
 Tel./fax: 59/503-087
 E-mail: trafomex@externet.hu
 www.trafomex.hu
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Közéleti szilánkok

Bogár – 
nézetek

(avagy válság, világ, 
stádium)

Az alcímben olvasható harmadik, ide-
gen szó, bár közismert, ritkán használatos. 
Szerepel ez a kifejezés Széchenyi egyik 
nagy művében is, de ezt ma már csak az 
egyetemeken említik. Több jelentésű a 
szó; általában fejlettségi fokot, ill. sza-
kaszt értenek alatta. Akkor jutott eszem-
be, amikor az elmúlt hét péntek estéjén, a 
Hír Tv-ben, a Bogár László közgazdásszal 
készült interjút néztem. Noha ő a mostani 
„reformkorról” beszélt, nem arról, amely-
ben Széchenyi műve íródott.

Bogár napjaink legradikálisabb né-
zeteket valló magyar közgazdásza, de 
még az ún. „jobboldali” szakemberek kö-
zött sem osztatlan népszerűségnek ör-
vend. Pedig ahogy a tényeket rendszere-
zi, és ahogy érvel, még a laikusok számára 
is érthetőek az egyébként kínaiul hangzó 
közgazdasági szlengek. Kétségtelen, kis-
sé pesszimista kicsengésű, amikor a köz-
vetett, de tudatos, magyar népirtásról be-
szél (megemlítve a halálozási ráta utolsó 
20 évének sarokszámait), folytatva a glo-
balizmus Magyarországot érintő rémtet-
teivel, vagy amikor a rendszerváltozás el-
hazudásáról szól. Az sem igazán felemelő, 
ahogy ecseteli a most mesterségesen ki-
alakított, euro - forint árfolyam következ-
ményeit; amely pillanatnyilag az expor-
tálókat hozza nehéz helyzetbe. A jövőbe-
ni spekulánsok pedig szinte két hét alatt 
lekaszálják a milliárdokat, amint „realizá-
lódik” az árfolyam, mivel ők pontosan be 
tudják határolni ennek az idejét… Szóval, 
valami végső stádium képe rajzolódik ki 
az ember szeme előtt, miután befejező-
dik vele az interjú. Később pedig kérdő-
jelek vetődnek föl, az interjúalannyal kap-
csoltban is. Semmiképpen nem akarom 
úgymond „dehonesztálni” Bogár Lászlót, 
hiszen régóta ismerem; már a 70-es évek 
végén hallgattam a fiatal közgazdásznak 
az előadását Sárospatakon, amikor még 
HNF színekben beszélt. Volt aztán kb. 11 
évig az MSZMP tagja is, azután pedig az 
MDF államtitkára. (Emlékszem, a ’90-es 
évek elején még én is készítettem vele in-
terjút az Ukrajnába irányuló sertés-expor-
tok anomáliáiról.)  Nyilvánvalóan belelá-
tott rendesen a gazdasági múltunk bugy-
raiba, és a jelent is látja.

A gondom csupán csak az, hogy most, 
miután már nem aktív politikus, fejtheti 
ki igazán a sokak számára eretnekségnek 
tűnő nézeteit. Hát, igen; ez egyfajta csap-
dahelyzet: bírálni a globalizmust, de ak-
kor, amikor voltaképpen csőstől jöttek be 
a multik (köztük pl. az Auchan, Tesco stb.), 
mint államtitkár, másért volt felelős…

Lehet itt – sajnos - mindent mondani, 
írni, de a változás kulcsa egyedül a politi-
kai döntéshozók kezében van. De ha be-
legondolunk, ez is csak egy „részigazság”. 
Mint ahogy az is, hogy az ország két leg-
gazdagabb emberének a jövedelem nö-
vekedése, az ország összes jövedelemnö-
vekedésének a 40%-át teszi ki. Bizony, ez 
is egy stádium…

- ács -

Letört faág
07.19-én 14 óra után a Kar-

cag, Gépgyár utcából kérték a 
tűzoltók segítségét. Egy nagy-
méretű fa ága szakadt le a vil-
lanyoszlopra. Motoros fűrész 
segítségével távolították el az 
ágat.

Trafó és a víz
07.23-án 09 óra 33 perckor 

érkezett telefonjelzés a Karcag, 
Agrosprint Kft telephelyéről, 
miszerint egy trafó működé-
sét az alatta összegyűlt csa-
padékvíz veszélyeztette. Egy-
ségünk 2 Honda szivattyúval 
távolította el a vizet.

Nagymennyiségű esővíz
07.23-án 11 óra 51 perckor 

kérték ismét a segítségünket a 
Karcag, Napsugár utcából. A 
nagymennyiségű esővíz elön-
tötte a járdákat, árkokat, út-
testet és lakóházakat veszé-
lyeztetett. Az egység Honda 
szivattyú segítségével távolí-
totta el az összegyűlt esővizet.

Úttestre dőlt fa

07.24-én 07 óra 30 perckor 
érkezett jelzés. A Karcag, Vö-
rösmarthy u. 43. sz. előtt lévő 
magas fa az úttestre dőlt, for-
galmi akadályt képezett. Mo-
toros fűrész segítségével sike-
rült az úttestet megtisztítani.

Mikrobusz a tetején
07.25-én 9 óra 36 perc-

kor történt telefonhívás sze-
rint a 4.sz. főút 168.km. szel-
vényében egy mikrobusz há-
tára borult. Szerencsére nem 
történt személyi sérülés, de 
a jármű a félpályát elzárta. 
Áramtalanítást és a gépjár-
mű talpra állítását végezték el 
tűzoltóink.

Ismét sok volt az esővíz
Ugyanezen a napon a dél-

utáni órákban ismét a sok 
csapadék okozott gondot a 
Napsugár utcában. A nagy-
mennyiségű esővizet 2 szivat-
tyú segítségével távolították el 
a házak tövétől.

TŰZOLTÓSÁG 

TŰZKAKAS

FŐTÉRI RANDEVÚ 
2008. augusztus 2-án (szombaton)  1900 órakor 

fellépnek
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Magánének Tanszaka
és a Karcag Városi Kórus

Helyszín: a főtéren felállított filagória(Toronyház előtt)

„Négy város egy szálon”
Ifjúsági csere a hagyományőrzés jegyében

Az augusztus 1-10-ig Karcagon tartózkodó 
testvérvárosaink (Schwarzheide, Longueau, 

Krosno) fiataljainak a karcagi fiatalokkal közös 
táncbemutatója.

Helyszíne: Múzeumpark
A rendezvény időpontja: 2008. augusztus 9. 18 óra.

Ezt követően 20 órától fellép:
 a Matchbox és a Papa Blues Band zenekar.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

A rendezvények a Karcagi Ifjúsági Ház és a Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központ szervezésében valósulnak meg. 

Tájékoztató
Tisztelt Állampolgárok!
Több karcagi lakos jelezte 
nekem panaszát a X. Bir-
kafőző Fesztivál megren-
dezésével és lebonyolítá-
sával kapcsolatosan. Ér-
tesítem a panasszal meg-
keresőket és a rendezvény 
látogatóit, hogy panaszuk-
ban eljártam Karcag Város 
jegyzőjénél, és a következő 
választ kaptam: „Az elő-
ző évekhez hasonlóan és 
most is, a rendezvény lá-
togatói önként hozzájárul-
hattak a fesztivál költsége-
inek csökkentéséhez, amit 
belépéskor tehettek meg.” 
Kérem tájékoztatásom el-
fogadását!

Dr. Vadai Ágnes

közreműködésével. Balajti 
József ügyvezető igazgatótól 
és Varga Erika környezetvé-
delmi szakembertől megtud-
tam, hogy a törvényi előírás 
szerint az ilyen hulladéklera-
kókat megfelelő rétegrenddel 
kialakított földborítással kell 
letakarni, s azt követően 30 
évig kell figyelemmel kísér-
ni (monitoring). A három év-
tized tapasztalatai, talaj, víz-
minta stb. eredményei mu-
tatják meg aztán, hogy „mit 
lehet kezdeni” az ilyen terü-
lettel. Vagyis: hogyan sike-
rülhet visszaállítani a tájba 
és ismét használatba venni? 
Négy település öt szilárdhul-
ladék lerakójának rekultivá-
ciójára készített még tavaly 
novemberben a Kistérsé-
gi társulás és a kft.egy KEOP 
2.3.0-ás pályázatot. A projekt 
az első fordulóban zöld utat 
kapott. Az első fordulóban 
kell a négy település öt hul-

ladéklerakóját érintő rekulti-
váció terveit, dokumentáció-
ját, szakértői elemzéseit elké-
szíttetniük. Ha ezeket szak-
mailag jóváhagyják, akkor a 
komplett anyagot lehet be-
nyújtani a második forduló-
ra, de az már a valóságos ki-
vitelezési munkákat jelenti. 

Karcagon az elhagyott kis-
téglagyári szemétlerakó 
76.800 m²-es területét vették 
fel a rekultivációs program-
ba. Az 1999 körül lezárt hul-
ladéklerakó területét mára 
benőtte a gaz, de még ma is 
több méteres gödrök húzód-
nak benne. Az első forduló-
ban komoly szakértői mun-
kával vízmintavételt, hulladé-
kelemzést kell végezni, tehát 
a terület pontos behatárolása 
után meg kell tudni mennyi-
re szennyező az itt elhelye-
zett anyag. A vizsgálatok vé-
geztével ki kell dolgozni a táj-
ba illesztés lehetőségeit és mi-
kéntjét, ami – tekintve, hogy 
a hulladéklerakó a zöldöve-

zet közvetlen szomszédságá-
ban, egy jó ütemben kiépülő 
lakóövezet mellett van – igen 
fontos feladat. A tájba illesz-
téshez megfelelő humuszréte-
get kell biztosítani a talajpót-
láshoz, és a területet őshonos 
növényekkel és fákkal kell 
beültetni. (Persze azt is meg-
vizsgálják, termel-e még gázt 
a telep, s ha igen, annak a fel-
használását is meg kell olda-
ni.) Aztán folyamatos ellenőr-
zés mellett „békén” hagyják, 
és az elkövetkező harminc év 
múlva dől el, mire lehet a to-
vábbiakban hasznosítani.

A Nagykunsági Környe-
zetvédelmi Kft. szakembe-
rei bizakodók. Az első sza-
kasz a jövő év tavaszára zárul 
le, és ekkor – novemberben – 
nyújtják majd be az újabb pá-
lyázatot a második forduló-
ra. Ennek sikere esetén 2010-
ben várható a munkák meg-
kezdése. 

Elek György 

Folytatás az 1. oldalról

Eldobott hulladéklerakók

Ma már csak nagy 
halom tégla és 
törmelék mutatja a 
Földművesszövetkezet 
Éttermének a helyét. 
A bontási munkák 
vélhetően augusztus 
végére befejeződnek. 
A felszabaduló 
telken tudomásunk 
szerint a Coop Star 
Zrt. élelmiszerüzletet 
szándékozik építeni.

Horgászverseny
A Nagykun HE 2008. augusz-

tus 17-én (vasárnap) tartja hagyo-
mányos horgászversenyét a Tégla-
gyári tavon, férfi és női kategóriá-
ban. A versenyen minden egyesü-
leti tag részt vehet, az is, akinek a 
tóra nincs területi engedélye.

Nevezni a Bakterház Söröző-
ben lehet augusztus 12-ig.

Nevezési díj: 2.000 Ft. Száz ne-
vezést tudunk elfogadni. A hely-
színen nevezni nem lehet! (Az el-
ső 100 nevezést tudjuk elfogadni!)

Ebéd: birkapörkölt és ital.
1-10. férfi és az 1-3. női helye-

zetteket díjazzuk.
Felszerelés: 1 db úszós készség 

1 horoggal. Gyülekezés: 6 órakor 
a helyszínen.

Mindenkit szeretettel vár 
a vezetőség
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Gazdálkodók, Termelők, Figyelem!
Az AGROHUNGÁRIA Kft. tisztelettel 

meghívja Önt, 
a 2008. augusztus 15-én (pénteken) 14 órakor 

tartandó szakmai ismertetőjére

Helyszín: AGROHUNGÁRIA Kft. tárgyalója 
 (Karcag, Madarasi út, Marsi tó – 4-es km táblánál)

-  Tájékoztató az Agrár-környezetgazdálkodási progra-
mot érintő időközi változásokról

 Előadó: Dr. Farkas Béla IRF, FVM szakértő, tanácsadó

-  Az AGROHUNGÁRIA Kft. őszi ajánlatai:
 - őszi vetőmag ajánlat (repce, árpa, triticale, búza, évelőrozs)
 - termeltetési lehetőségek (repce, kalászosok, tavasziak)
 - műtrágya és növényvédő-szer értékesítés
 - gépi szolgáltatások
 - szaktanácsadás
Előadó: Dr. Farkas Béla, Örsi Sándor, Boldogh István

Elérhetőségek:
Levelezési cím: 5300 Karcag, Püspökladányi u. 9.
Telephely: 5300 Karcag, Marsi tó, Madarasi út, városköz-
ponttól 2 km-re, a 4-es km kőnél jobb kéz felől
Telefon: 59/503-553 Fax: 59/400-894 Mobil: 20/353-5738
E-mail: agrohungaria@freemail.hu

A város körüli beruházásokat és önkormány-
zati létesítményeket keresték fel a 8. sz. vá-
lasztókerület polgárai július 16-án délután. 
A Pánti Ildikó vezette 40 fős kirándulócso-
port első megállóhelye az egykori honvéd-
ségi laktanya volt. Ennek területén Kis Lász-
ló, az Erőforrás Kft. ügyvezetője és a kft. fel-
ügyelő bizottságának tagjai kalauzolták a ki-
rándulókat, a szomszédos Ipari Parkban 
folyó nagyberuházásról Varga Nándor, az 
Ipari Park Kft. ügyvezetője beszélt. Az isme-
retszerző túra a közelmúltban felújított Vá-
rosi Szennyvíztelepen ért véget, ahol Vincze 
Katalin, a Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. 
munkatársa tartott a létesítményről ismerte-
tő előadást.

Az országos médiából látjuk, 
halljuk, hogy a múlt heti esők 
mekkora károkat okoztak, fő-
ként az északi országrészben, 
ahol a nyári időszakban, egé-
szen szokatlanul több folyón is 
árvízkészültséget rendeltek el. 
Szűkebb hazánkat, Karcag vá-
rost és környékét is szorgalma-
san látogatták a fellegek, hiszen 
a múlt hét kedden beesőzött az 
idő, és egész vasárnapig napon-
ta bőven érkezett az eső. A Ku-
tató Intézet területén lévő me-
teorológiai állomás mérései sze-
rint hat nap alatt 44,7 mm csa-
padék öntözte meg a határt, 
ebből 29,9 mm július 23-án hul-
lott le. A város egyes pontja-
in ismét színültig teltek a vízle-
vezető árkok, de a tűzoltók hír-
adása szerint komolyabb baj 

nem lett. Ugyanígy nem jelent-
kezett a csapadékvíz hatása a 
bennünket érintő folyón sem. 
Annál nagyobb károkat okozott 
ott, ahol még nem történt meg 
a búza aratása. Vagy, ahogy az 
egyik gazdász  ismerős mondta: 
„mindenre jól jött az eső, csak a 
kalászosokra nem”, sok helyen 
leálltak a betakarítási munkák. 
Az egyhetes eső pedig jelentős 
minőségi és mennyiségi rom-
lást okozott a lábon álló búzák-
ban. „Nálam az euro minőségű 
búza úgy leromlott, hogy takar-
mány minőségben fogom tudni 
eladni” - hallottam egy isme-
rőstől. - „Már ha sikerül elad-
ni, mert annyi rossz minőségű 
búza lett, hogy annak már ke-
letje sincs. A termésátlag szerint 
jó termés volt az idei, de az eső 

a minőséget nagyon elintézte.” A 
piac jelenleg áll. Pontosabban a 
takarmánybúza esett, hiszen a 
32 ezer/tonnás kezdeti ár után 
ma már 26-28 ezer forintos ton-
nánkénti átvételi árról is halla-
ni. Az euro minőségű búza fel-
vásárlási ára 37 ezer ft tonnán-
ként, a malmi minőség pedig 
40-41 ezer forinton áll jelenleg. 
„Hogy mozdulni fog-e, vagy azt 
hogy merre fog mozdulni, azt jó-
zan parasztésszel kibogozni nem 
lehet – dörmögött az ismerős -
, mert hát nagy mennyiségű bú-
záról van szó. A többi vetemény-
nek (kukorica, napraforgó stb.) 
nagyon jót tett az eső, és szépen 
is mutat, de az még a jövő zené-
je, hogy milyen lesz belőle a beta-
karítás.”

Elek György 

Eső jókor és rosszkor

A megalakulásakor – „a több-
célúság biztosítása érdekében” 
- három közszolgáltatási fel-
adatot: 1. a közoktatási felada-
tok közül a logopédia ellátá-
sát és a nevelési tanácsadást, 2. 
az egészségügyi feladatokon be-
lül a kistérségi központi ügyelet 
kialakítását, 3. a gyermekjólé-
ti alapellátáson belül a Gyerme-
kek Átmeneti Otthonának ki-
alakítását és működtetését, va-
lamint - kötelező feladatként - a 
területfejlesztési feladatok közös 
ellátását vállalta. Ezek közül a 
logopédia, nevelési tanácsadás 
2005-ben megvalósult, 2007. ja-
nuár 1-jén pedig Kunmadara-
son megnyílt a Gyermekek Át-
meneti Otthona, és egy orvo-
si ügyeleti autót is vásároltak. 
A társulás feladatainak bővü-
lését jól mutatja, hogy 2008. év 
elejétől a Szociális Szolgáltató 
Központ, az Idősek Otthona, a 

Bölcsőde, valamint a Kisújszál-
lási Térségi Szociális Otthon és 
Alapszolgálati Központ is „kis-
térségi” feladatként működik. A 
társulás költségvetése 800 mil-
lió forint összegű, az általa fog-
lalkoztatottak létszáma pedig 
meghaladja a 250 főt. Bevételei 
az állami normatív támogatás-
ból (2008-ban 360.838 ezer Ft), 
a tagdíjakból, az önkormány-
zatoktól átvett (általában kö-
tött feladatok ellátására jutta-
tott) pénzeszközökből, a kistér-
ségi intézmények bevételeiből, 
valamint pályázatok által el-
nyert összegekből állnak. A kis-
térség bevétele 2008-ban össze-
sen 799.608 ezer Ft.

Amint látjuk, a költségvetés-
ben jelentős tételt jelentenek a 
sikeres pályázatok. 2007 febru-
árjában a Szociális és Munka-
ügyi Minisztérium Közmunka 
Tanácsa támogatta a „Szebb és 

élhetőbb Kistérségünkért” el-
nevezésű, a munkaképes korú, 
rendszeres szociális segélyre jo-
gosultak foglalkoztatását segí-
tő kistérségi közmunkaprog-
ramot. A megítélt 9.695.852 Ft 
összegű támogatásból (a saját 
forrás 229.766 Ft volt) Berekfür-
dőn 1, Karcagon 11, Kenderesen 
7, Kunmadarason 6, Kisújszál-
láson 5 közmunkás foglalkoz-
tatására nyílt lehetőség három 
hónapig. A foglalkoztatottak 
a közterületek (belvízelvezető 
rendszer, zöldterületek) karban-
tartását, felújítását végezték el.

Márciusban ismét a Köz-
munka Tanács írt ki pályáza-
tot hátrányos helyzetű, tartós 
munkanélküliek foglalkoztatá-
sára. Az elnyert 33.507.602 fo-
rintból (összesen 210.799 Ft) 
hatvan fő nyolc havi foglalkoz-
tatását biztosították. A munkát 
ismét a közterületek, utak, ut-
cák, belvízelvezető árkok, zöld-
területek, temetők karbantartá-
sa jelentette a kistérség telepü-
lésein. A munka kezdetén 12 fő, 
két hónapos motorfűrész-gép-
kezelői tanfolyamot végzett el 
a Debreceni Regionális Képző 
Központ szervezésében.

(folytatjuk)
Elek György

A Zádor Úti Általános Iskola pályázatot hirdet 

ANGOL SZAKOS TANÁR munkakör betöltésére.

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Pályázati feltételek: Főiskola, angol szakos tanár
Beadási határidő: 2008. augusztus 15.
Elbírálás határideje: 2008. augusztus 19.
Munkakör betöltésének időpontja: 2008. augusztus 21.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton (5300 Karcag, Zádor 

u. 3.), illetve elektronikusan (zadoraltisk@zadoraltisk.hu).

Sikeres kistérségi pályázatok 2007-ben
A Karcagi Kistérség Berekfürdő, Karcag, Kenderes, Kisújszállás 
és Kunmadaras településeket foglalja magába. Területét tekint-
ve a megye hét kistérsége között a legnagyobb, az itt élők száma 
– a 2005. január 1-jei adatok szerint – 48 ezer fő. Az említett te-
lepülések önkormányzatai 2004. június 29-én Karcag szék hellyel 
létrehozták a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulást. A társulás 
működtetésének személyi és tárgyi feltételeit a Polgármesteri 
Hivatal biztosítja, a gazdálkodási és kistérségi irodán belül há-
rom főmunkatárs intézi az ezzel kapcsolatos tennivalókat. A tár-
sulás önálló szervezetként működik. 

Július 28-án, soron kívüli tes-
tületi ülést tartottak városunk 
vezetői. Az ülés előtt egyper-
ces néma felállással emlékez-
tek a nemrég elhunyt Kun Gaz-
da Ferenc Pro Urbe díjas né-
pi iparművészre. Ezt követően, 
még a napirend megtárgyalása 
előtt hivatalosan is letette eskü-
jét Szalay Lászlóné, aki az Ügy-
rendi és Jogi Bizottság, vala-
mint a Társadalmi Kapcsolatok 
Bizottságának nemrég megvá-
lasztott új, külső tagja lett.

A napirendi pontok között 
szerepelt a kórház új szerveze-
ti és működési szabályzatának 
jóváhagyása, melyet az elmúlt 
időszak jogszabályi módosítá-
sai, illetve az intézmény szer-
vezeti felépítésében, menedzs-
mentjében bekövetkezett válto-
zások tettek szükségessé. A tes-
tület egyhangúlag elfogadta az 
előterjesztést.

Két pályázathoz szükséges 
anyagot is elfogadtak ez alka-
lommal a képviselők. Mindket-
tő a Karcagi Többcélú Kistérsé-
gi Társulás kezelésében műkö-
dő intézményekre vonatkozott. 
Az első az Idősek Otthona pá-

lyázatához szükséges tervek ké-
szítéséről szólt, ugyanis a ta-
valyi év végén az önkormány-
zat megvásárolta a Damjanich 
u. 67. szám alatti ingatlant az-
zal a céllal, hogy abban szoci-
ális otthont alakítson ki. Ezzel 
felszabadulhat a ma már kor-
szerűtlen és elavult Horváth F. 
utcai épület. A második a ko-
rábbi Családsegítő és Gondozá-
si Központ (mai nevén Szociális 
Szolgáltató Központ) Püspök-
ladányi úti épületének felújítá-
sát és akadálymentesítését cé-
lozta meg.

A Karcagi Izraelita Hitközség 
emléktáblát szándékozik állíta-
ni a karcagi születésű, nemrég 
elhunyt Gergely János akadé-
mikus, Karcag város Díszpol-
gára életének és munkásságá-
nak emlékére. A márványtáblát 
a Karcagi Zsinagóga előcsarno-
kában helyezik el. A 320 ezer 
forint körüli költségekhez Kar-
cag városa 100 ezer forint tá-
mogatással járul hozzá. A bi-
zottsági javaslat után az erre 
vonatkozó előterjesztést a tes-
tület egybehangzóan elfogadta. 

Cselényi Csaba 

Testületi ülés



2008. augusztus 1. 5

Gyermekeink Mosolyáért Alapítvány 
Karcag 2007. évi beszámolója

A Gyermekeink Mosolyáért Alapítvány Karcag az alapító 
okiratában megfogalmazottak szerint kuratóriumi ülésen, a 
mai napon megtárgyalja a 2007. évi beszámolót – figyelem-
mel az 1997. évi CLVI. Tv. közhasznú szervezetekre vonat-
kozó rendelkezésre is -, mely tartalmát tekintve egyben köz-
hasznúsági jelentés is. Ennek elfogadása a beszámoló jóváha-
gyásával együtt az alapszabály alapján kizárólagos jogkörébe 
tartozik.

A 2006-2007. évi bevételek és kiadások jogcímenkénti rész-
letezését, összehasonlítását az alábbi táblázat tartalmazza:

Bevételek (Ft): 2006. év 2007. év
Magánszemélyek, gazdálkodó egységektől
kapott támogatások, befizetések 253.800 192.000
A személyi jöv. adó 1 %-a   29.025   54.000
Iparűzési adó 1 %-a     2.125 233.000
Pályázatok     -     -
Banki kamat        467        600
Összesen: 285.417 770.000

Kiadások (Ft): 2006. év 2007. év
Banki költség   12.086   12.000
Mesterségek Művészete Nap
gyermekprogramjához     - 100.000
Gyermeknap   10.138      -
Gyerekkarácsony     4.915   65.084
Mazsorett ruha vásárlás   42.620 104.916
Külföldi fesztivál költsége   91.579     -
Sportgálások utazási ktg.       -   42.000
Összesen: 161.338 324.000
Banki és pénztári záró egyenleg 290.362 446.000
Az Alapítvány 2007. évben az előző évhez viszonyítva tá-

mogatási bevételeit 75 %-ra teljesítette. Növekedett a szemé-
lyi jövedelemadó 1 %-ából befolyt összeg, és jelentősen nőtt 
az iparűzési adó 1 %-ából kapott támogatás.

A kiadások összege az előző évhez viszonyítva több mint a 
duplájára növekedett.

Kun Gazda Ferenc
fazekas, népi iparművész

(1924-2008)
Kolozsvári gyökerű apával, és komádi születésű anyával 

tulajdonképpen Erdély és a Sárrét szülötte volt, igazából 
azonban sárréti, hiszen Komádiban született 1924. május 
4-én. Szülei iparos emberek voltak, népművészeti szőtte-
sek készítésével foglalkoztak. Fiuk, érthetően, már odaha-
za „beletanult” a népművészet, pontosabban a szövőszék-
ről lekerülő szőttesek világába. A mesteremberek akkori-
ban még maguk árusították a termékeiket, tevékenységük 
egyik felét a piacok, városok, ipari kiállítások, szemlék lá-
togatása jelentette. Egy ilyen alkalom hozta össze a faze-
kas Kántor és a szövő Kun Gazda családot, aminek a vé-
ge az lett, hogy Kun Gazda Ferenc 1945-ben Kántor Sán-
dor lányát vette feleségül, s maga is Karcagon telepedett le. 
A lakóhelyváltás mesterségváltással is járt, a szövőszéket a 
cserépkályhás mesterség szerszámai, a fazekaskorong meg 
az íróka váltották fel. 1953-ban lett hivatalosan is „fazekas 
népművész”, a tanítómester és após Kántor Sándor terem-
tette forma és motívumvilág őrzője és továbbvivője. Mun-
kásságát sok-sok száz zsűrizett alkotás, és a szakma kiál-
lításainak, seregszemléinek megannyi elismerése mutat-
ja. Kántor Sándor nyugdíjba vonulása majd halála után ő 
volt a nemzetközi hírű műhely egyik életben tartója, aki a 
mester egykori lakóházában kiállítást rendezett be, hogy a 
Kántor-i életművet a Fazekasház téli álma idején is meg-
ismerhessék az érdeklődők. Ugyanilyen készségesen fo-
gadta a turistacsoportokat, kíváncsiskodókat, tekintet nél-
kül életkorra, tudományos fokozatra, és mindig, de mindig 
ugyanazzal a barátságos jóindulattal magyarázott, beszélt, 
mutogatott. Látszott, hogy örömét találja benne. Egyszer 
elmesélte, hogy egy német szakember részletesen kikérdez-
te a népi mesterségekben eltöltött életéről, s róla szóló cik-
kének – utalva – a terítőkön, törölközőkön és a cserepeken 
látható madárfigurákra – azt a címet adta, hogy „a mada-
rak tovább énekelnek”. Hosszú élete 2008 júliusában zárult 
le. Vele a Kántor műhely második nemzedéke távozott.

Elek György  

A városba érkezők és a 
városlakók számára egyará-
nt érdemes megtekinteni a 
Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyében egyedülálló orvos-
történeti és patikagyűjte-
ményt az egykori Solcz-fé-
le patikában a Széchenyi 
sugárút 45. sz. alatt. A be-

rendezés hiteles tárgyakból 
áll: pácolt tölgyfa bútorzat, 
öreg patikamérleg, gyógy-
növényeket ábrázoló fali-
képek, porcelán, üveg és fa 
tartótégelyek sora áll a ki-
állítóteremben. A Patikát 
1907-ben Solcz Gábor Dáni-
el, későbbi nevén Szepesvári 

Gábor Dániel alapítot-
ta. A gyógyszerészeti 
gyűjtemény 1995-ben 
kiegészült a Kátai Gá-
bor Kórház orvostörté-
neti gyűjteményével.

Fenntartásokkal, még soha 
ilyen visszafogottan nem tá-
jékoztattam Önöket egy tel-
jesen (a rendezés folyama-
tát nézve) jól sikerült, bale-
setmentes versenyről. Az el-
múlt vasárnap megrendeztük  
kunmadarason a III. „ÁCI” 
Emlékkupa rallye versenyt, 
mely egyben a Security 97’ 
Kupasorozat IV. fordulója 
volt, soha nem látott sztárpa-
rádéval. 

A BMW versenyautóval 
Varga „Cigány” Zoltán (ké-
pünkön) kápráztatta el a hoz-
záértő, de nagyon kevés néző-
közönséget. Az első osztályú 
rallye-cross-ban induló Suba-
ru WRX versenyautónak, me-
lyet a magyar nézők ebben a 

régióban  még nem is láthat-
tak 13 másodpercet adott.

Ezenfelül láthattunk verse-
nyezni egy Kanyik Antit aki 
a Rallye 1-ben „ csak” 20-szor 
volt a kategória bajnoka, több 
ÁCI Kupa nyertes verseny-
zőt és 42 db versenyautót. 

Vendégeink voltak: Ferjáncz 
Attila, Dudás koko Gyu-
la, Koch Gábor, Kanyik An-
tal, ifj Kanyik Anti, Mészáros 
Iván  és még több első osztá-
lyú versenyző. 

Kovács Sándor és 
Pallagi Imre

KOKO-Team hírek

Nagykunsági nyár

Szíveslátás, vendéglátás Karcagon

2005 nyarán az 
önkormányzat 
kezdeményezése 
nyomán nyílha-
tott meg a Kisúj-
szállási út 18. sz. 
alatti Kövesda-
ráló kiállítóhely. 
Ezt a régi kis-
üzemet Sipos Jó-
zsef (1904-1987) 
molnármester és 
géplakatos indí-
totta be még az 1930-as években, és az 1970-
es évek elejéig ő is üzemeltette. Halála után 
nevelt lánya, dr. Sütő Mihályné örökölte, aki 
mint ma már ritkaságot felajánlotta az ön-
kormányzatnak. A kiállítóhely megnyitása 
óta nagy népszerűségnek örvend. 
Az összeállítást készítette:

Pánti Ildikó
az Idegenforgalmi 

Bizottság elnöke
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PÁLYÁZAT 
Munkáltató megnevezése: Karcagi Kátai Gábor Kórház 
Betöltendő munkakör: gyógyszertári asszisztens (2 fő)
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
- A gyógyszerellátás valamennyi területén gyógyszerész irányítása és ellenőrzése mel-

lett gyógyszer-gazdálkodási teendők, szakmai és gazdasági, ügyviteli teendők ellátá-
sa, a gyógyszerkészítés egyes részműveleteinek elvégzése.

Pályázat elnyerésének feltételei: 
- Előnyt jelent: a gyógyszerellátási szakasszisztensi vagy gyógyszertári asszisztensi ké-

pesítés, 
- nem szakirányú végzettség esetén a gyógyszertári asszisztensi képesítés megszerzése
- magyar állampolgárság
Illetmény és egyéb juttatás: 
- a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint
- Nővérszállón való elhelyezés
A pályázat részeként benyújtandó iratok: 
- A pályázó kézzel írott részletes szakmai önéletrajza 
- Végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolata
A pályázat benyújtásának feltételei: 
Benyújtás helye postai úton: 
Kátai Gábor Kórház - Mészárosné Hakucsák Erika ápolási igazgató 
5300 Karcag, Zöldfa u. 48., vagy elektronikus úton: 
 apolasiig.kgkorhaz@externet.hu
A pályázat benyújtásának határideje: 
 2008. augusztus 15.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 10 napon belül
A munkakör betöltésének várható időpontja: 
 2008. szeptember 1. 
Karcag, 2008. július 16.
 Dr. Tóth Katalin
 főigazgató

PÁLYÁZAT
Munkáltató megnevezése, címe: Kátai Gábor Kórház, 

5300 Karcag, Zöldfa u. 48.
Betöltendő munkakör: intézményi főgyógyszerész
Munkaköri feladatok:
 a főigazgató közvetlen irányítása mellet az intézményi 

központi és közforgalmú gyógyszertárának hatályos 
jogszabályok szerinti vezetése,
 az intézmény gyógyszerellátásának szervezése, irányí-

tása, a gyógyszerbeszerzések szakmai és gazdálkodási 
előkészítése a szakszerűség, folyamatosság és a gazda-
ságosság szempontjainak figyelembe vételével,
 az intézmény finanszírozási és keretgazdálkodási 

szemléletének biztosítása,
 a Gyógyszerügyi és az Antibiotikum Bizottság tevé-

kenységének szervezése, koordinálása, 
 az intézmény Szervezeti Működési Szabályzatában 

meghatározott feladatok ellátása,
 a létesítendő intézményi közforgalmú gyógyszertár 

munkájában való részvétel. 
Pályázati feltételek:
 gyógyszerész egyetemi diploma 
 szakgyógyszerészi képesítés
 büntetlen előélet
 munkaköri egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 egészségügyi menedzseri képesítés
 intézményvezető főgyógyszerészi gyakorlat 
 keretgazdálkodási gyakorlat

Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok: 
 a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
 az intézeti főgyógyszerészi feladatkör ellátására vonat-

kozó elgondolás,
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
 végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolata.

A pályázat benyújtható:
a) Postai és elektronikus úton a következő címekre: Kátai 

Gábor Kórház Dr. Tóth Katalin főigazgató 5300 Kar-
cag, Zöldfa u. 48.; foigazgato.kgkorhaz@externet.hu

b) Határidő: 2008. augusztus 31.
c) Elbírálásának határideje: benyújtási határidő leteltét 

követő 10 napon belül
 A munkakör betöltésének várható időpontja: 2008. 

szeptember 15.
Dr. Tóth Katalin

főigazgató

Karcagi Nagykun Városvédő 
Egyesület 2007. évi 

beszámolójának közzététele
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 2006. június 25-én a 

Karcagi Nagykun Városvédő Egyesületet a 2148. sorszám alatt a 
társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette és közhasznú szer-
vezetté minősítette.

Az egyesület működési köre: kulturális.
Az egyesület székhelye: 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Az egyesület képviselői: Györfi Sándor elnök (5300 Karcag, 

Széchenyi sgt. 56.), Varga László titkár (5300 Karcag, Szent I. sgt. 
38.).

Az egyesület célja: a várost szerető erők összefogása, a város-
történeti-, építészeti-, környezetvédelmi- és természeti értékei-
nek, haladó hagyományainak megóvása, szépítése új értékek te-
remtése érdekében.

Az egyesület törekszik a lakosság széles körű megszervezésére, 
a városszeretetre, nevelésre, a város védelmére és szépítésére, a 
városi élet színvonalának emelésével, a lakosság társadalmi köz-
érzetének jobbítására, a városhoz való kötődés erősítésére.

A pénzforgalmi adatok a következők:
Bevételek:
Támogatások: 513.700 Ft
Tagdíj bevétel:   34.000 Ft
Kamat:     1.954 Ft
Egyéb bevétel:        -
Összesen: 549.654 Ft
Kiadások:
Városi rendezvényekre koszorú vásárlás:       10.300 Ft
Múzeum kerítéshez vasanyag és festék vásárlás:      79.854 Ft
Ágotai információs tábla készítése:    139.536 Ft
Bankköltség: 35.577 Ft
Nyomtatvány beszerzés:           320 Ft
Összesen:    265.587 Ft
Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből:  284.067 Ft
A közhasznú szervezet tisztviselői juttatásban nem részesül-

tek.
Munkabér, megbízási díj kifizetése nem történt.
Az egyesület a Karcag Városi Önkormányzattól 100.000 Ft tá-

mogatást, az ALLEGRO Kft.-től 400.000 Ft adományt, valamint 
magánszemélyektől 13.700 Ft-ot kapott. A bankkamat összege 
1.954 Ft volt. Ezenkívül tagdíj bevétellel rendelkezett a szervezet.

Györfi Sándor
elnök

Eladó 
egy üzemképes 

OSTROWEK típusú 
munkagép. 

A gép rendelkezik 
tolólappal és árokásó 

kanállal.
Érdeklődni 

lehet: 59/503-371 
(munkanapokon) vagy 

06/30-626-9286.

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai 
Szakszolgálat Karcag a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján 

pályázatot hirdet
3 fő iskola pszichológus

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
 Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Egyetemi végzettség. 
Előny: iskola-óvoda pszichológiában jártasság, gyermek 

szakpszichológusi végzettség, pszichoterápiás jártasság, 
szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok:
Önéletrajz, diploma másolat, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2008. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. augusztus 27.
A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton (5300 Karcag, Táncsics krt. 17.), illetve 
elektronikus úton (ovikozpont@ovikarcag.hu)

A pályázat elbírálásának határideje:  2008. augusztus 28.
Szarka Lászlóné
intézményvezető

Felhívás 
2008/2009-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 alap-
ján a Madarász Imre Egye-
sített Óvoda és Pedagógiai 
Szakszolgálat 10. tagintéz-
ménye várja a gyógytestne-
velésre járó gyermekek szü-
leit a beiratkozásra. 
Időpont: 
2008. szeptember 1.-től, 
2008. szeptember 9-ig. 
1200-1700- óra között a 
gyógytestnevelés helyszínén 
Karcag, Varró u. 3/a.

Szarka Lászlóné
intézményvezető
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás 
III. emeleti lakás eladó. Tel.: 06/30-
359-5070.
Karcag, IV. Béla király u. 4. sz. alat-
ti családi ház eladó. 4 szobás, tetőte-
res, garázsos; ipari áram, kábel tv, fú-
rott kút, klíma, elektromos kapu van. 
Tel.: 06/30-239-9121. 
Kórház úti lakótelepen, IV. emeleti la-
kás eladó. Tel.: 59/314-781.
Karcagon, az Apavár utcában kisebb 
típusú, téglából épült, teljes közmű-
ves keretes ház, bontás nélküli épí-
tési lehetőséggel betegség miatt el-
adó. 1 szobás földszinti, vagy I. eme-
leti lakáscsere is érdekel. Tel.: 06/70-
273-7268.
Összközműves építési telek eladó. 
Karcag, Kálvin utca 15. Tel.: 06/20-
916-1192.
Eladó Kacsóh utca 15. szám alatti 
kertes ház és a Kungát utca 2. szám 
alatti kertes ház. Mindkettő gázkon-
vektor és cserépkályha fűtéses. Érd.: 
06/70-389-9231 (17 óra után).
Tanya eladó melléképületekkel, 2400 
m²-es teljes bekerített területtel. 
Villany, víz van. Tel.: 06/30-229-6516.
Karcagon, a Könyvtár mellett 135 m²-
es gázkonvektoros, gáz- és cserép-
kályha fűtésű kertes családi ház ga-
rázzsal – vállalkozásra is alkalmas – 
eladó. Tel.: 06/70-300-9730 v. 06/59-
311-910 (este).
Debreceni nagyerdei övezetben, 
Kossuth és Agrár egyetemekhez gya-
log 10 percre 4 emeletes, tégla épí-
tésű, magasföldszinti, frissen felújí-
tott, gázfűtéses (konvektor) kis kö-
zös költségű, vízórás, 1,5 szobás (kü-
lön bejáratú) lakás tehermentesen, 
tulajdonostól reális áron eladó. U.itt 
fekvő kondipad súlyzóval, új állapot-
ban; komplett új fa gyerekágy; DVD 
lejátszó; színes TV; tölgyfa faragott 
zsúrkocsi; falitéka eladó. Valamint 
varrást, javítást, felhajtást vállalok. 
Tel.: 06/70-300-9730 v. 06/59-311-
910 (este).
Karcagon főtérhez közel 3 szobás + 
nappalis családi ház eladó. Csere is 
érdekel. Tel.: 06/30-239-7616.
A Rokkant kertben a lovardától 300 
m-re 10 sor kertföld eladó (esetleg 5 
sor is). Szerszámos épület, WC, fúrott 
kút van. Tel.: 56/392-499 v. 06/30-
336-0634.
Kálmán utca 12. sz. alatti házrész el-
adó. Tel.: 06/30-367-0307.
Kétszobás, IV. emeleti, erkélyes, fel-
újított lakás a Táncsics körúton sür-
gősen eladó. Tel.: 06/20-583-3910.
100 m²- es  családi  ház eladó. 
Kandallóval, padlófűtéssel. Érd.: 
Karcag, Tavasz utca 15. Tel.: 06/59-
401-447.
Régebbi típusú, hosszú verandás, für-
dőszobás, konvektoros fűtésű ház 
eladó. Nagyvénkerti földszinti vagy 
első emeleti csere is érdekel. Tel.: 
06/30-424-8505.
Karcagon a Madarasi úti társasház-
ban I. emeleti 2 szoba összkomfor-
tos középső 48 m²-es lakás szeptem-
beri-októberi költözéssel eladó. Tel.: 
59/311-621 v. 06/20-913-6884.
Karcag, Vasút utca 72. sz. alatti ház 
eladó. Érd.: Kg., Délibáb u. 29. Tel.: 
59/311-168.

Négy éve épült családi ház eladó 
Karcagon. Tel.: 06/70-940-3032.
Vörösmarty utca 2. sz. alatti ház el-
adó. I.ár: 2,8 M Ft. Érd.: Kg., Szent I. 
sgt. 36.
A Varró úton kétszintes, 76 m²-es la-
kás eladó. Tel.: 06/30-325-7724.
Eladó összkomfortos családi ház lak-
ható különálló összkomfortos mel-
léképülettel, két kapubejárattal, ga-
rázzsal. A két épület külön is eladó. 
Megtekinthető: www.ingatlanbazar.
hu Tel.: 06/30-681-0454.
A Vörösmarty u. 2. sz. alatti kis elő-
kertes ház eladó. Érd.: Kg., Szent I. 
sgt. 36.
Eladó Karcagon 1 szobás, összkom-
fortos, régi típusú házrész, nagy kert-
tel és udvarral. I.ár: 3,5 millió Ft. Tel.: 
06/20-391-5205.
A Cserepes utcában ház eladó. Tel.: 
59/401-179.
Karcagon csempekályhás, konvekto-
ros, 1,5 szobás családi ház eladó. U.itt 
épület faanyag sürgősen eladó. Tel.: 
59/400-802 (reggel 8 óráig, délben 
és 18 órától).
Ha szeretne otthonához közel dol-
gozni, akkor erre van lehetőség. Az 
Aldi és a Tesco között lévő és a szak-
középiskola bejáratánál új építésű 
családi ház vendéglátó egységgel, 
parkosított környezetben eladó. Tel.: 
06/30-821-3937.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! A teljes 
mentális képesség kifejlesztése Tel.: 
06/1-225-0393 www.maharishi.hu
Eladó 120 l-es hűtő, 120 l-es fagyasz-
tó szekrény, 2 fotel, ágyneműtartó, 
dohányzó asztal, 1 db középszőnyeg, 
2 db akkumulátoros gyerek motor. 
Érd.: Kg., Dózsa Gy. u. 46. Tel.: 59/314-
094.
Erős kötésű cirok és vesszőseprű kap-
ható. Támasztó létra méretre ren-
delhető a karcagi piacokon, vagy a 
Takács P. u. 9/a. sz. alatti Jani bácsi-
nál. 
Kisbálás gyepszéna, lucerna és szal-
ma eladó, vagy bárányra cserélhető. 
Tel.: 06/30-963-9942.
Egerben fürdőhöz, Szépasszony völ-
gyéhez 10 percre kertes házban szo-
ba kiadó. 1.500 Ft/fő. Tel.: 06/70-540-
0212.
Gáztűzhely palackkal, fotelok, ruha-
neműk eladók. Tel.: 06/70-303-3200.
V é g k i á r u s í t á s  a z  E L E G A N T 
Divatüzletben. Gyere, alkudj! Kg., 
Eötvös u. 10. sz. Nyitva: hétfőtől pén-
tekiig: 9-12 óráig ill. 13-17:30 óráig. 
Szombaton 9-12:30 óráig.
Hajdú automata mosógép, Siesta 
kályha eladó. U.itt régi, nagyméretű 
húsdarálót keresek. Tel.: 06/30-261-
0779 (szombattól).
Egy 170 literes és egy 150 literes hű-
tőszekrény; mosógép; centrifuga és 
Camano kerékpár eladó. Tel.: 59/314-
892.  
Eladó árpa; gyermekágy; kukorica. 
U.itt tanya eladó és garázs kiadó. Tel.: 
06/70-275-1937 v. 06/70-257-2045.
Hajdú mosógép, bútorok, centrifuga 
motor, komplett fürdőszoba felszere-
lés új állapotban eladó. Tel.: 59/311-
477.

Önetető beton vájú, szecskavágó, 
kúpcserép, 200 l-es vashordó, 20-50 
l-es ballon, 20 tag radiátor, konvek-
tor, vas szemetes kuka, új- és használt 
ajtók, használt ablakok, cserépkály-
ha ajtók, 220 V levegő kompresszor, 
25 zsák rizshaj, új üstház, Norton kút, 
utánfutó, bérházi konyhabútor, ½ co-
los 25 fm-es slag, 28-as férfi kerékpár, 
gépkocsi köpeny, 185/60 R 14 Barum 
4 db, 220 V-os – 180 W-os Co hegesz-
tő. Tel.: 59/312-679.
Eladó 120 literes műanyag hordók, 
PB gáztűzhely palackkal, heverők, fo-
telek, szekrények. Érd.: Kg., Kacsóh u. 
15. (szombat és vasárnap), tel.: 06/70-
389-9231.

Állat
Egy hetes magyartarka üszőborjú el-
adó. Érd.: Kg., Erzsébet u. 1/b.
Nagytestű húsgalamb költőpárok 
eladók. Érd.: Kg., Kuthen u. 31. Tel.: 
59/314-317.
5 db 8 hetes malac van eladó. Érd.: Kg., 
Délibáb u. 29. Tel.: 59/311-168.
Tyúkok vágásra és továbbtartásra el-
adók. Tel.: 06/30-336-6142.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jelzá-
loghitel akár jövedelemigazolás nél-
kül is. Személyi hitelek, lakásvásárlá-
si hitel. Több banki háttérrel! Teljes kö-
rű ügyintézés! Tel.: 06/70-314-4403 v. 
06/30-647-7324 v. 06/30-509-0352.
Biológia, kémia korrepetálást vállalok. 
U.itt öntvény fürdőkád, mosdókagyló 
eladó. Tel.: 06/30-403-6062.
Szakdolgozatok kötése, esküvői meg-
hívók, névjegyek, bélyegzők készíté-
se. Szitanyomás. Plasztikus betűvágás 
15.000 Ft/m²-től. Tel.: 06/30-619-8072.
Szőnyegszövést vállalok megrende-
lésre méretre. Késztermékből vásá-
rolhat Pádár Istvánné kézi szövőtől 
Karcagon, a Madarász I. u. 46. sz. alatt. 
Tel.: 59/313-674.
Motoros láncfűrésszel fakivágást, fel-
vágást vállalok hazaszállítással vidé-
ken is. Tel.: 06/30-336-6142.
Ruhajavítást vállalok! Tel.: 06/30-647-
7454.
Vállalom áron alul a további munká-
latok elvégzését: járdák, kapubejárók 
felújítását, betonozását vagy teljes kö-
rű aszfaltozását; térburkolatok javítá-
sát vagy felújítását; épületek bontá-
sát, átalakítását, restaurálását; épü-
let alapásást; tetőszerkezet építését; 
cserépforgatást és rakást; udvarok, 
terepek tisztítását és karbantartását 
jól képzett szakemberekkel bármi-
lyen nemű burkolást, fürdőszoba át-
alakítást. Teljes körű megbízhatóság. 
Nyugdíjasok részére magas kedvez-
ményt tudok biztosítani. Akár részlet-
fizetésre is! Hívjon bizalommal! Tel.: 
06/30-346-1454.
Ápolónői képesítéssel vállalnám idős 
beteg embereknek injekció beadását, 
sebkötözését, bevásárlást és egyéb 
segítséget. Tel.: 06/30-279-2880.
Ruhajavítást vállalok. Karcag, Fecske 
utca 14. U.itt papagájok eladók. Tel.: 
0670/594-7899.

Gépjármű
Rendszámos lassújármű, 4 éves mű-
szaki vizsgával eladó. Tel.: 59/401-
264, 06/30-649-3040.

Apróhirdetés

Közhasznúsági jelentés
Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület

(5300 Karcag, Dózsa Gy. út 5-7.)
 2007. év
A pénzforgalmi adatok a következők:
Bevételek:
Tagsági díj: 103.600 Ft
BEOSZ támogatás (bajtársi találkozóra):   40.000 Ft
BEOSZ támogatás (működési költségekre):   10.000 Ft
Karcag Város Önkormányzata:   50.000 Ft
Bajtársainkért Alapítvány:   48.000 Ft
Területi Hadkiegészítő Parancsnokságtól:   14.895 Ft
Egyéb:   16.800 Ft
Bank kamat bevétel:     3.331 Ft
Összesen: 286.626 Ft

Kiadások:
Közgyűlés kiadásai:   12.000 Ft
Telefondíj:   13.000 Ft
Irodaszer:     8.380 Ft
Útiköltség:   20.830 Ft
Kegyeleti kiadások:   25.850 Ft
Nőnapi kiadások:   11.847 Ft
Postaköltség:     7.653 Ft
Beteglátogatás:     1.133 Ft
Regisztrációs díj:     1.000 Ft
Kirándulásra fordított összeg:   50.000 Ft
35. évforduló kiadásai: 176.685 Ft
Kerek évfordulósok köszöntése:     7.771 Ft
BEOSZ tagsági díj:   10.000 Ft
Bankköltség:     5.114 Ft
Juttatások:            0 Ft
Vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatás:            0 Ft
Összesen: 351.263 Ft

Vagyon felhasználás:
Tárgyév eredmény közhasznú tevékenységből:  -65.000 Ft
Előző évről maradvány: 191.000 Ft
Tárgyévi egyenleg: 126.000 Ft.

Az egyesület nem rendelkezik ingatlannal, tárgyi eszközzel.
Tevékenységi köre: 
-  Szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása.
-  Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása (kirán-

dulások szervezése történelmi helyekre – Székelyföld, Tokaj, 
Sárospatak, Boldogkővár, Vizsoly, Monok, stb.)

-  Hagyományőrzés (emléktábla avatás a volt HEMO falán, baj-
társi találkozó szervezése, emlékszoba kialakításának megkez-
dése).

Az egyesület közhasznúsági jelentését a közgyűlés 2008. január 
19-én egyhangúlag elfogadta.

Rab János
egyesületi elnök

2008. augusztus 1. (péntek) 
1500 órától

Kézműves foglalkozások ki-
csiknek és nagyoknak – já-
tékos ügyességi feladatok

2008. augusztus 15. (péntek) 
1500 órától

Kézműves foglalkozások ki-
csiknek és nagyoknak – já-
tékos ügyességi feladatok

A vetélkedőkön családi csa-
patok vehetnek részt: 2 fel-
nőtt és minimum 2 fő gyer-
mek alkot egy csapatot.

A családoknak  játékos fel-
adaton kell részt venni, 
ahol pontokat kapnak. Al-
kalmanként a legtöbb pon-
tot összegyűjtött első há-

rom csapat díjazásban ré-
szesül:

I. helyezett – 15.000.-Ft-os 
vásárlási utalvány a karcagi 
Tesco hipermarkettől

II. helyezett – 10.000.-Ft-os 
vásárlási utalvány a karcagi 
Tesco hipermarkettől

III. helyezett – 5.000.-Ft-os 
vásárlási utalvány a karcagi 
Tesco hipermarkettől

A nyereményben nem része-
sülő csapatok is ajándékot 
kapnak a karcagi Tesco hi-
permarkettől!

Jelentkezés a fenti időpontok-
ban a Városi Strandfürdő 
területén! 

Családi délután a Városi 
Strandfürdőben 

a karcagi TESCO hipermarket támogatásával
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
208. augusztus 2. 

(szombat)
 Streetdance
 Feliratos amerikai zenés 

film
Augusztus 5. (kedd)
 Kung fu panda
 Amerikai animációs film
Augusztus 9. (szombat)
 21 – Las Vegas 

ostroma
 Feliratos amerikai 

filmdráma
Augusztus 12. (kedd)
 Narnia krónikái – 

Caspian herceg
 Angol-amerikai 

kalandfilm
Augusztus 16. 

(szombat)
 Wanted
 Amerikai 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 

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés

2008. július 19.
Faragó Tímea – Simon Mi-
hály
2008. július 25.
Varga Renáta – Kentési Im-
re
2008. július 26.
Megyeri Tünde – Györfi 
Krisztián
Boldizsár Szilvia – Ecsedi 
Levente Norbert
Talmács Tímea – Mihály 
István

Születés
Kurucz Katalin – Dániel 
Sándor
Kg., Ketel u. 38.  Kende
Tóth Krisztina – Hubai Imre
Kg., Liget u. 25. 
 Lenke és Luca
Baráth Margit – Kiss László 
Kg., Ady E. u. 54/a. 
 Dominik
Tasi Éva – Varga Sándor
Kg., Gyep u. 2.  Sándor

Halálozás
Kun-Gazda Ferenc
 Kg., Bethlen G. u. 8-10. 

(1924.)
Barta Péter
 Karcag (1938.)
Cs. Németh Endre
 Kg., Nap u. 1/a. (1946.)

2008. augusztus 1. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  Megemlékezés a Holocaust 

karcagi áldozataira
18.30  Bereki Sztár Nyár
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális kérdések. Stúdió 

beszélgetés
 Karcag hírek
 Hírek, információk első kéz-

ből
 Háttér
 Vendég: Mulicz Ferenc 
20.10  Nótaszó a Birkafőző feszti-

válon

2008. augusztus 5. kedd

18.00  Műsorajánlat
18.05  A hit szava – katolikus 

szentmise
19.05  Megyei tükör
19.30 J öjjetek hozzám – reformá-

tus istentisztelet
21.00  Nótacsokor

2008. augusztus 7. csütörtök
18.00  Műsorajánlat
18.05  Önkormányzati ülés 
18.30  Bereki Nyár
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális kérdések
 Karcagi Hírek 
 Háttér
20.10 Tűzoltó verseny Karcagon 

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
 Internet: karcagtv.uw.hu

Labdarúgás
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Július 22-én délelőtt isme-
retlen férfi jelent meg kész-
pénzfolyósítás ürügyével egy 
helyi gyengén látó, idős férfi 
lakásán, ahol a már jól bevált 
módszerrel az ismeretlen meg-
kérte az ott lakót, hogy mutas-
son neki 10.000 Ft-os bankje-
gyeket. Az idős sértett a kérés-
nek eleget téve átadta személyi 
igazolványát, melyben 80.000 
Ft-ja és TAJ kártyája volt. A 
férfi megnézte és kijelentet-
te, hogy „ez neki egyik sem jó, 
beszél a főnökével”, majd ke-
zében az iratokkal és a kész-
pénzzel a helyszínről távozott. 
Az ügyben lopás vétség miatt 
büntetőeljárás indult.

Július 24-én hajnalban a 
rendőrök kábítószer akció so-
rán nyolc személyt állítottak 
elő a rendőrkapitányságra. A 
nyolc fő mindegyikével szem-
ben kábítószer gyorstesztet al-
kalmaztak, mely pozitív ered-
ményt mutatott, ezért vize-
let mintavételre is sor került. 
Az ügyben kábítószerrel való 
 visszaélés bűntett miatt bün-
tetőeljárás indult. 

Július 25-én az esti órák-
ban egy szeghalmi férfi az ál-
tala vezetett személygépko-

csival haladt a Gyarmati úton 
a 4. sz. fkl. Irányából a Vasút 
út irányába. A Gyarmati út – 
Vasút út kereszteződésében 
az „Állj, elsőbbségadás köte-
lező” jelzőtáblát figyelmen kí-
vül hagyva egyenesen behaj-
tott a kereszteződésbe, nem 
adott elsőbbséget a neki bal-
ról, a védett úton szabályosan 
közlekedő helyi asszony által 
vezetett személygépkocsinak, 
így összeütköztek. Az asszony 
súlyos, életveszélyes – kopo-
nyatörés – sérülést szenvedett, 
mely következtében a kórház 
Sürgősségi Osztályán elha-
lálozott. A keletkezett anya-
gi kár 1,5 millió forint. A sza-
bálytalan szeghalmi járműve-
zetővel szemben büntetőeljá-
rás indult.

A hatóság felhívja minden 
állampolgár figyelmét, hogy 
járművük ajtajait minden 
esetben zárják be, még ha 
csak rövid időre is – áruszál-
lítás, parkolás miatt – hagy-
ják azt el. Tegyék ezt meg 
még akkor is, ha a közelben 
tartózkodnak, mert a tolva-
jok minden apró lehetőséget 
kihasználhatnak a különféle 
vagyontárgyak megszerzése 
érdekében.
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Augusztus 1. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.
Augusztus 2. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt. 

nyitva 
Augusztus 3. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti
Augusztus 4. hétfő
 Berek – Kiss A. úti
Augusztus 5. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Augusztus 6. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti
Augusztus 7. csütörtök
 Betánia – Széchenyi sgt.
Augusztus 8. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

Augusztus 9. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt. - 

nyitva 
 13 órától Oroszlán – Kór-

ház úti
Augusztus 10. vasárnap
 Oroszlán – Kórház úti
Augusztus 11. hétfő
 Berek – Kiss A. úti
Augusztus 12. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Augusztus 13. szerda
 Betánia – Széchenyi sgt.
Augusztus 14. csütörtök
 Betánia – Széchenyi sgt.
Augusztus 15. péntek
 Kígyó – Horváth F. úti

Gyógyszertári ügyelet
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Olimpiai szurkolói klub 
a Sportcsarnokban

2008. augusztus 11–24.

Július 20-án (vasárnap) ke-
rült sor a karcagi strandröp-
labda bajnokság 2. fordulójá-
nak a megrendezésére a kar-
cagi fürdőben, melyre ezúttal 
14 csapat adta le a nevezését. 
Az első fordulóhoz képest a 
mezőny jelentősen átalakult, 
illetve született néhány meg-
lepetésszerű eredmény is, 
amely jelentősen befolyásol-
hatja majd a döntőbe való 
kvalifikációt. Sok csapat, csa-
ládias hangulat, népes szur-
kolótábor jellemezte ezt a já-
téknapot. A játékosok felfris-
süléséről és a még mozgósít-
ható energiákról a Red Bull 
gondoskodott, s ez augusztus 
10-én sem lesz másképp. A 2. 
fordulóban a következő ered-
mények születtek (a csapatok 
neve mellett feltüntetjük a 2. 
fordulóban szerzett pontokat 
is): 1. Kun Ferenc-Pintér Zsolt 
(30 pont), 2. Godó Tamás-
Varga Péter (24 pont), 3. Asz-
talos Tamás-Harsányi Zsolt 

(20 pont), 4. Futó Tamás-
Oszlánczi Máté (16 pont), 5. 
Dr. Cs. Szabó Zsolt-Seletye 
Róbert (13 pont), 6. Nagy Ti-
bor-Nagy Attila (10 pont), 7. 
Futó Lajos-Futó Zsolt, Szé-
kely András-Vígh Zsolt (8-8 
pont), 8. Örlős Ferenc-Papp 
Imre (6 pont), 9. Budai Csa-
ba-Jobbágy Zoltán (4 pont), 
10. Andrási Bence-Karsai 
Imre (4 pont), 11. Chrappán 
Renáta-Nagy Anita (4 pont), 
12. Csináth Ádám-Nemes Pé-
ter (4 pont), 13. Gyökeres Ár-
pád-Kozák János (3 pont)

A mindent eldöntő 3. for-
dulóra augusztus 10-én, reg-
gel 9 órától kerül majd sor, 
ekkor derül majd ki, hogy 
melyik az a legjobb 8 csapat, 
amely részt vehet az augusz-
tus 20-ai döntőben. Gratulá-
lunk az eredményekhez, to-
vábbi jó versenyzést kívá-
nunk!

Major János

Strandröplabda

Az elmúlt héten megkezdte 
a karcagi labdarúgó csapat a 
felkészülést az új bajnoki sze-
zonra. Azóta már több előké-
születi mérkőzést is lejátszot-
tak. Varga János elmondása 
szerint a játékos keretben az 
alábbi változások történtek: 
Egedi Roland és Hajdú Tibor 
Kunmadarasra, Tóth Lász-
ló Berekfürdőre, Kocsis Mik-
lós Püspökladányba és Don-
ka Szilárd Hajdúszoboszlóra 
igazolt át. Balogh József va-
lószínűleg Bárándra igazol. 
Függőben van még Rátkai és 
Erdei további szereplése is. 
Móga Lóránt Kunmadaras-
ról, Kardos László és Szilágyi 
Tibor Tetétlenből és Horváth 

Károly Mezőtúrról jött a csa-
pathoz. Az ifjúsági csapatból 
felkerülnek a felnőtt keret-
be az alábbi játékosok: Raj-
csányi Sándor, Szabó Dávid, 
Nagy Roland és Borsi Attila. 
Így a csapat 18 labdarúgóval 
vág neki a bajnokságnak. Az 
őszi szezon augusztus 17-én 
(vasárnap) Törökszentmiklós 
ellen hazai mérkőzéssel kez-
dődik. Előtte még Berekfür-
dőn augusztus 9-én 18 órakor 
Magyar Kupa mérkőzésen lép 
pályára a karcagi csapat.

Előkészületi mérkőzések 
eredményei: Karcag – Nagyi-
ván 2:2; Püspökladány – Kar-
cag 5:3.

Bosnyák Imre


