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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Figyelem!
Lapunk legközelebb augusztus 29-én jelenik meg.  

A Karcagi Hírmondó Szerkesztősége

A rendezvény részletes programja a 2. oldalon olvasható

Bionap
A Karcag környéki biogaz-
dák, az Üllőparti Ökotanya, 
valamint a Kelet-Magyaror-
szági Biokultúra Egyesület 
nyolcadik alkalommal invi-
tálta ismerkedésre, tapaszta-
latcserére, nem kevésbé ki-
kapcsolódásra az egészséges, 
vegyszermentes termékek 
fogyasztóit, termelőit és az 
érdeklődőket. 2008. augusz-
tus 2-án, a karcagi Városi 
Strandfürdő melletti kem-
pingben dr. Fazekas Sándor 
polgármester köszöntötte a 
vendégeket, majd Font Sán-
dor, az országgyűlés mező-
gazdasági bizottságának el-
nöke nyitotta meg a ren-
dezvényt, amely – a korábbi 
évekhez hasonlóan – előadá-
sokkal, tanácskozással kez-
dődött, de természetesen 
más nézelődni való is akadt, 
hiszen amolyan miniatűr 
vásár fogadta a látogatókat, 
ahol főtt a birkapörkölt, sült 
a mangalica és sok-sok bio-
készítmény várt eladásra.

- e -

Hubai Imre, a Magyar Gazda-
körök Országos Szövetsége orszá-
gos elnökségének tagja, a Nagy-
kun Gazdakör elnöke 2008. július 
31-én sajtótájékoztatón ismertette 
a MAGOSZ álláspontját az össze-
vont területalapú támogatás (SPS) 
2009. évi bevezetésével kapcso-
latban. Amint elmondta, az uni-
ós tagsággal együtt 2004-ben lé-
pett életbe az a terület - ellenőrzé-
sen alapuló támogatási rendszer, 
amely mára kezd „beállni”, most 
kezdik megismerni a gazdálko-
dók. Az éppen csak megalapozó-
dott támogatási rendszert azon-
ban 2009-től teljesen új alapok-
ra kívánják helyezni, tekintet nél-
kül arra, hogy az UNIO 2013-tól 
az egyforma, egyenletes, egysége-
sített támogatás kialakítására tö-
rekszik. A MAGOSZ szakértőinek 
véleménye szerint az SPS bevezeté-
sével megmerevedik a magyar ag-
rárstuktúra. Jelentősen befolyásol-
ja a több mint 5 millió hektár me-

zőgazdasági terület hasznosítását, 
ezzel együtt a különböző fejleszté-
seket és a vidékfejlesztési források 
felhasználását. Az új rendszer, az-
által, hogy történeti bázishoz kí-
vánja kötni a támogatások jelentős 
részét, különösen hátrányos a már 
meglévő, fejlődőképes kis- és kö-
zépgazdaságok, valamint a gazda-
ságukat fejleszteni, építeni kívánó 
fiatal gazdák számára. „Az a véle-
ményünk, hogy sem a MAGOSZ tá-
borát jelentő 42 ezer gazdálkodó-
nak, akik egyébként a mezőgazda-
sági területek 50 %-át használják, 
és még nagyon sok más gazdálkodó-
nak sem érdeke az SPS bevezetése” - 
tolmácsolta a szövetség véleményét 
Hubai Imre, kifejtve azt is, hogy a 
kormánynak meg kell hallgatnia a 
gazdák kérését és vissza kell von-
nia az SPS 2009. évi bevezetését. A 
MAGOSZ tehát tiltakozik és az Al-
kotmánybírósághoz fordul a gaz-
dálkodók érdekeinek védelmében.

Elek György

A MAGOSZ tiltakozik

Az elmúlt két évtized folya-
mán városunk környékén is 
bukkantak már hasonló esz-
közökre. Lapunk ezzel a té-
mával kapcsolatban érdeklő-
dött a Polgármesteri Hivatal-
ban és a helyi Polgári Véde-
lem irodájában.

- Polgármester Úr! A közel-
múltban nagy visszhangot vál-
tott ki a Budapesten talált óri-
ásbomba, amelytől később ki-
derült, hogy egy régi kazán ré-
sze. Az álbomba miatt 15 ezer 
embert telepítettek ki a hon-
védség jelzését követően. Mi-
ként látja az esetet, és vélemé-
nye szerint előfordulhat-e ha-
sonló szituáció Karcagon is?

- Az álbomba ügyet tra-
gikomikus történetnek tar-

tom, hiszen rendkívül ko-
moly veszélyeket rejthet egy-
egy  visszamaradt világhábo-
rús bomba, illetve lövedék. 
Minderre tekintettel, szakér-

telemmel és felelősségérzettel 
kellett volna eljárni, hiszen ha 
ezek hiányoznak, látható, hogy 
időseket, betegeket kell száz-
számra megmozgatni, kitele-
píteni. Óriási költséggel, rend-
őri és más fenntartó erőket kell 
mozgósítani, és ha a hír álhír, 
ha a szakértők nem ismerik fel, 
hogy nem is bombáról van szó, 
akkor a jelenlegi kínos helyzet-
be kerülhetnek. Abszurd az, 
hogy miközben az egész ország 
tudja, hogy gőzüst volt a terü-
leten, ami a tv-ben is jól látha-
tó volt – ezt a tűzszerészek is 
elismerik – a honvédelmi tár-
ca hallgat, illetve igyekszik el-
tusolni az ügyet. Városunkban 
volt már nem egy példa arra, 
hogy háborús eszközt találtak, 
amelyeket megfelelő azonosí-
tás után szabályszerűen őriz-
tek, majd elszállították. Kite-
lepítésre egy esetben sem volt 
szükség.

A Hírmondó megkérdezte
Az elmúlt hónapok folyamán több, második világháborúból 
visszamaradt robbanó eszközt találtak a fővárosban. Lakó-
parkok, bevásárlóközpontok, ipartelepek kialakítása az egy-
re több építkezés országos tekintetben is növeli annak az 
esélyét, hogy háborús lövedékeket találjanak az adott terü-
leteken. (A háború során több tízezer tonna légibombát do-
bott hazánk területére az angol és az amerikai légierő.)

Folytatás a 3. oldalon
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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 

Közreműködik: Ferenczi Béla és Monzinger Ferenc 

nótaénekesek
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)
10.00 órakor a Városházán

“Értékközvetítés a médiában”
“A kultúra és a média kapcsolata”

szakmai konferencia a testvérvárosok és a kistérség 
szakemberi részére

Megnyitja: dr. Fazekas Sándor polgármester, 
országgyűlési képviselő
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 Város Önkormányzata
„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.
Polgármesteri Hivatal, Karcag
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 
30/299-8638

Horgászverseny

 Nagykun Horgász Egyesület 
 Tel.: Kalocsay László 30/357-6722
 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: 30/678-9173
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 Kereske-

delmi 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

Hány karika 
Peking után?

Már augusztus 8-a este után kétségte-
len ténnyé vált, hogy Peking után gond-
ban lesznek a következő olimpiát rende-
ző városok, országok. Nem csak azért, 
mert a kínai asztrológiában a bűvös há-
rom 8-as szám (év, hó, nap), ill. az ehhez 
hasonló sorrendiség nem lehetséges, ha-
nem a szuper – látványos megnyitó ün-
nepséget sem lehet egykönnyen fölül-
múlni. Nem beszélve a varázslatos gyor-
sasággal és anyagi ráfordítással fölépült 
stadionokról, a játékok intézményeiről, 
no és nem utolsó sorban a biztonság 
megszervezéséről. (Bár a magányos me-
rénylők ellen úgy tűnik még ez is kevés)

Szóval Peking az olimpiájával, kitett 
magáért. S azt sem nagyon titkolja, vi-
lághatalmi elsőségre törekszik. (Amit a 
Zsenmin Zsipao bizonyára szerényen úgy 
fogalmazna; hogy „első, az egyenlők kö-
zött”.) Lenyűgöző a játékok infrastruktú-
rája, néha csúszik csak be európai szem-
mel egy-egy rendezői baki, vitatható bí-
rói döntések, de ezek nem is annyira ér-
dekesek.

Az az érdekes, ahogy Kína fölhasznál-
ja a globalizmust, a nagy „China dream” 
megvalósításához. Már a pekingi olim-
pia jelszava is beszédes : „Egy világ, egy 
álom”.

Elképesztő az utóbbi 30-35 év fejlődé-
si irama, és a félelmetes kontrasztok gaz-
dagság és szegénység között. (Nem el-
képzelhetetlen, hogy Kína nyugati tar-
tományaiban, a lovas ekével szántó föld-
művelők százezrei azt sem tudják, hogy 
mi az a „nagy csődület” most Pekingben.)

Valószínűleg Mao és Csou En-laj leg-
merészebb álmaiban sem tűntek föl ilyen 
képek. Azután sem, hogy 1972. február 
21-én délelőtt leereszkedett a pekingi re-
pülőtér betonjára a „Spirit of’ 76” nevű el-
nöki repülőgép, amely Nixon elnököt és 
kíséretét hozta, a titokzatos és zárt biro-
dalom kései vezéreihez. Akkor már há-
rom évvel vagyunk utána az Usszuri fo-
lyónál történt szovjet – kínai határinci-
densnek, és a Kínai Kommunista Párt IX. 
kongresszusának, amelyen Mao elnök, 
utódjának Lin Piao-t jelöli ki… A későb-
bi, elnagyolt kínai történelmi események-
hez, aki kíváncsi szakirodalmakból hoz-
zájuthat. A kulisszák mögötti szovjet- kí-
nai, valamint a kínai–amerikai diplomáci-
ai megegyezésekről viszont vajmi kevés 
az információ…

Belelapozva egy régi, 1973-as ma-
gyar MSZMP agitpropos újságíró könyvé-
be (Imre György: Pekingi szemüveg), egy 
érdekes mondata gondolkodtat el: „…
ha a kínai sajtóban a legutóbbi időben 
némi változás tapasztalható is, a lényeg 
nem változott: vagyis a világról adott 
kép csonkasága és torzítottsága – és a 
nacionalista irányvonal.” (Kiemelés tő-
lem). Ebben valószínűleg nem tévedett. 
A nemzeti tájékoztatás (az „ Új-Kína hír-
ügynökség” ) bizony hozzájárult ehhez a 
mai kínai „csodához”… Majdnem bizo-
nyosra vehető, hogy az olimpia öt kari-
kás szimbóluma Peking után is megma-
rad, de egy képzeletbeli nagy ,globális 
karikában…

- ács -

Pályázat
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 

pályázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére: 
erdész művezető.

Betöltéséhez szükséges feltételek:
- szakirányú középfokú iskolai végzettség,
- „B” kategóriás jogosítvány,
- számítógépes ismeret (world, excel),
- büntetlen előélet.
Bérezés: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

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

idejű közalkalmazotti jogviszony.
A pályázat részeként benyújtandó iratok: 
- önéletrajz,
- végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
 2008. szeptember 15.
Jelentkezni írásban, 2008. szeptember 1-ig lehet az aláb-

bi címünkre: Városi Önkormányzat Városgondnoksága. 
5300 Karcag, Villamos u. 109. 

 Tel.: 59/311-411 fax: 59/311-538.

Pályázat
A Zádor Úti Általános Iskola állást hirdet fűtő-karban-

tartó munkakörbe, határozott időre.
Bérezés: Kjt. szerint.

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt La-

kosságot, hogy az augusztus 
20-ai ünnepség miatt 2008. 
augusztus 19-én reggel 7:00 
órától, 21-én 14:00 óráig a 
Madarasi út – Eötvös utca – 
Kálvin út közötti útszakasz 
színpad építési-bontási mun-
kálatok miatt lezárásra kerül.

A forgalom a Táncsics kör-
úton és a Varró-Püspökladá-
nyi kerülő utakon biztosított.

Augusztus 20-án 9:30 órá-
tól – augusztus 21-én 01:00 
óráig a rendezvény megtar-
tása érdekében lezárásra ke-
rül a Kálvin út - Kossuth tér 
– Püspökladányi út közöt-
ti szakasza, a Horváth Ferenc 
utcának a Plusz Áruháztól a 
Kossuth térig terjedő szaka-
sza, valamint a Kossuth tér - 
Dózsa György út – Táncsics 
körútig eső szakasza szintén 
lezárásra kerül.

A Kertész József utcáról a 
Kossuth térre behajtani lezá-
rás miatt nem lehetséges.

Parkolni a Kossuth téren 
és a lezárt útszakaszon a fen-
ti időpontokban az autók biz-
tonsága érdekében nem lehet!

Tájékoztatjuk a Tisztelt La-
kosságot, hogy augusztus 
20-án 15:00 órától augusz-
tus 21-én 01:00 óráig kataszt-
rófa helyzet esetén (eső, vi-
har, stb.) a Református temp-
lom, a Városi Sportcsarnok és 
a Városháza épülete befogadó 
helyiségként nyitva tart.

Kérjük szíves türelmüket és 
megértésüket!

Polgármesteri Hivatal
Építési és Műszaki Iroda

Nem mindegy, hogy vala-
minek bombateste vagy boj-
lerteste van.

Rab János PV irodaveze-
tőt arról kérdeztük, hogy ilyen 
esetben mi a teendője a Polgá-
ri Védelemnek:

- Talált robbanótestek ese-
tén közösen a rendőrséggel ki 
kell menni a helyszínre, meg-
állapítani azt, hogy pontosan 
milyen robbanóeszközről van 
szó. Dönteni kell arról, hogy 
a helyszínt biztosítani kell-e 
vagy sem, illetve arról is meg 
kell bizonyosodni, hogy ez 
az eszköz polgári lakosságot, 
technikát, épületet, bármi-
lyen gazdasági értékű objek-
tumot veszélyeztet, vagy nem 
veszélyeztet. Ezen kívül érte-
síteni kell a tűzszerészeket.

- A biztosítást ki szokta el-
látni?

- Elsősorban a mező-
őrök látják el ezt a feladatot, 
de volt már rá példa, hogy a 
rendőrökkel közösen hajtot-
tuk végre, amíg meg nem ér-
kezett a váltás. 

- Karcagon milyen gyakori-
sággal szoktak ilyen eszközö-
ket találni. Volt-e ilyen eset a 
közelmúltban?

- Szerencsére ebben az év-
ben nem volt ilyen eset, leg-
alábbis nincs tudomásunk 
róla, mert sajnos nem min-
den esetben jelentik be ne-
künk. Olyan kétévente fordul 
elő háborús eszköz felbukka-
nása. Volt már viszont olyan 
év is, amikor két-három rob-
banótestet találtak a kör-

nyéken. Például a kerékpár-
út építésénél találtak háborús 
eszközt a gázelosztónál, vagy 
2006 Pünkösdjén, egy ma-
gánház udvarán találtak egy 
kézigránátot, amely ugyan 
jóval kisebb, mint egy bom-
ba, viszont ugyan olyan ször-
nyű dolgokat tud művelni.

Az előbb elmondott felada-
tok mellett még fontos meg-
említeni, hogy a helyi médi-
ával együttműködve, adott 
esetben – amennyiben pol-
gári értékeket is veszélyeztet 
egy ilyen eszköz – a lakosság 
értesítése, illetve kitelepítése 
is a feladataink közé tartozik. 
Ilyen helyzet még nem for-
dult elő szerencsére, és remél-
jük nem is lesz rá szükség.

Nyester Ferenc, a Műszaki 
Iroda vezetője a következőket 
nyilatkozta lapunknak a té-
mával kapcsolatban:

- Háborús lövedék, bomba 
vagy lőszer építési munka so-
rán történő előkerülése alkal-
mával a szabály az, hogy a ki-
vitelező azonnal jelzi a helyi 
rendőrségnek. A rendőrség 
ezt követően jelzi a katonai 
tűzszerészeknek, hogy hábo-
rús eszközről van szó, ha pe-

dig nem háborús bomba, ha-
nem egyéb robbanószerkezet, 
akkor természetesen a rend-
őrségi tűzszerészek hatásta-
lanítják. Ilyen esetben az ön-
kormányzat jegyzőjének a fel-
adata, hogy addig, amíg az il-
letékes tűzszerész kiérkezik, a 
talált robbanóeszköz őrzésé-
ről, körbekerítéséről gondos-
kodjon. 

Volt már több eset Karca-
gon is. Például néhány éve 
a kerékpárút egyes ütemé-
nek kivitelezése idején a Ti-
gáz külső telepének bejáratá-
nál találtak egy II. világhábo-
rús lőszert. Ez a délelőtt fo-
lyamán történt, délután már 
meg is érkeztek a tűzszeré-
szek. Azon a környéken a ’90-
es években többször is buk-
kantak hasonló eszközök-
re. Szerencsére eddig minden 
alakalommal szabályszerű el-
járást követően, baj nélkül el-
szállításra, hatástalanításra 
került sor. Ha esetleg a tűz-
szerészek nem tudnak azon-
nal kiszállni, akkor az előbb 
elmondottak szerint meg kell 
oldani az eszköz őrzését.

-dh-

Folytatás az 1. oldalról

Tehergépkocsi meghibásodás
07.30-án 14 óra 14 perckor ér-
kezett jelzés, miszerint  a Kar-
cag, Kórház – Zöldfa út ke-
reszteződésében egy MAN te-
hergépkocsi meghibásodott. A 
tehergépkocsit a közeli parko-
lóba vontatták, így a forgalmi 
akadály megszűnt.

Szemét, gally tűz
07.30-án 21 óra 09 perckor Be-
rekfürdőről jött jelzés. A te-
mető mögött 250 m3 szemét, 
gally gyulladt ki. Tűzoltóink 
vízsugárral és kéziszerszámok 
segítségével oltották el a tüzet.

Égő Opel
08.04-én hajnalban jött a jel-
zés, miszerint a 4-es főút 160. 
km. szelvényében egy Opel 
személygépjármű teljes terje-
delmében ég. A kiérkező egy-
ség 2 „D” sugárral avatkozott 
be. Személy nem tartózkodott 
a gépjárműben.

Melléképület tűz
08.05-én a kunhegyesi kollé-
gáknak kellett a segítség. Kun-
hegyesen a Kisér u.13.sz. alatt 
egy melléképület gyulladt ki, 
veszélyeztetve a lakóépületet. 
Tűzoltóink 1 „D” sugárral ol-
tották a tüzet.

Gallytároló tűz
08.06-án éjszaka ismét ki-
gyulladt Berekfürdőn a 

 gallytárolóban összehordott 
száraz rőzse.

Szemét tűz
08.06-án 22 óra 35 perckor ér-
kezett jelzés. Karcagon a Pi-
pacs utca végén a kukából ki-
borított szemét égett. Egysé-
günk pár perces munkával el-
oltotta a tüzet.

Avar tűz
08.07-én 16 óra 48 perckor Be-
rekfürdő, Fürdő út végéről je-
leztek tüzet. Az ott lévő száraz 
fű, avar gyulladt ki. A kivonu-
ló egység kéziszerszámok se-
gítségével oltotta el a tüzet.

Lakóház, melléképület tűz  
Ugyanezen a napon 20 óra 52 
perckor a püspökladányi kol-
légák kérték segítségünket. 
Nádudvaron a Mátyás Király 
köz 72.sz. alatti lakóház és 
melléképület teljes terjedelmé-
ben égett. A kiérkező egysé-
gek 5 „D” sugárral és kéziszer-
számokkal avatkoztak be.

BMW árokban
08.10-én a déli órákban Püs-
pökladány és Karcag között 
egy olasz BMW az árokban 
kötött ki. A súlyosan sérült ve-
zetőt hidraulikus feszítő-vágó 
berendezés segítségével szaba-
dították ki tűzoltóink és adták 
át a mentőknek.

 TŰZOLTÓSÁG 

TŰZKAKAS

A Hírmondó megkérdezte
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Kunhalom Polgári Kör

A korábbi évekhez hason-
lóan a Kunhalom Polgári Kör 
alapító elnökére, Körmen-
di Lajosra emlékezünk ne-
ve napján, augusztus 25-én, 
hétfőn délután négy órától a 
berekfürdői temetőben, sír-
emlékénél. A tiszteletadásra 
mindenkit szeretettel hívunk.

Ezúttal is megköszönjük a 
kör lelkes előadóinak és tag-
jainak az év eddigi nagyszerű 
programjait és kitűnő kirán-
dulásait! Kiemelten hálásak 
vagyunk Szűcsné Gáspár Ida 
Kiskunhalasról érkezett elő-
adónk önzetlen, nagy értékű 
adományáért, akinek újabb 
„Nagy utazásáról” szóló él-
ménybeszámolóját láthattuk, 
hallhattuk. Megelevenedtek 
a távoli tájak, emberek, kü-
lönleges növények, állatok: 
mintha mi is részesei lettünk 
volna az Ausztráliában, Új-
Zélandon, Tahitin tett kalan-
dos útjának. Eljuthattunk az 
egyedülálló korallzátonyokra, 
a trópusi őserdőbe  éppúgy, 

mint a kietlen síkságokra és 
a gyönyörű Sydneybe, ahol a 
kínai negyed említése már az 
Olimpiára is utalt. A hófehér 
birkanyáj, a fekete homok, a 
színpompás virágok, halak, 
az óceán sziporkázó kékje … 
megmaradt az érdeklődő kö-
zönség emlékezetében. Kö-
szönjük, és várjuk a folyta-
tást!

Ugyancsak hálásan köszön-
jük a sok résztvevő nevében 
ifjabb Bene Sándor tagtár-
sunknak a csodálatosan sike-
rült tanyasi délutánt, a leírha-
tatlanul finom rackapörköl-
tet, a nagylelkű, gazdag prog-
ramot és kedves fogadtatást, 
közvetlen környezetünk él-
ményszerű bemutatását!

További kellemes nyarat 
kívánva várakozással tekin-
tünk az előzőekhez hasonló 
találkozások, ötletes progra-
mok elé!

V. Gy.

Megemlékezés

ÚJ FELSŐFOKÚ 
SZAKKÉPZÉSEK 

indulnak érettségizettek számára nappali és esti 
tagozaton a 2008/2009-es tanévben 

 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens - Képzési 
idő: 4 félév, 60 kredit

 OKJ száma: 55 3450 20 0105501 A képzést akkreditál-
ta: Eszterházy Károly Főiskola
 Web-programozó - Képzési idő: 4 félév, 120 kredit

 OKJ száma: 55 481 04 0000 00 00 
 A képzést akkreditálta: Eszterházy Károly Főiskola-

szakokon az ADU Szakképző- és Középiskola Karcagi 
Tagintézményében (OM azonosító: 035497) 

 5300 Karcag, Püspökladányi út 14. Telefon: 59/503-519, 
Fax: 503/517, www.adu-csepel.hu, e-mail: kovacs.szilvia.
adu@citromail.hu

Egyéb induló képzéseink:
 Informatikus (Gazdasági  Informatikus)- emelt szintű 

  (OKJ 54 481 04)  2 év
 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

  OKJ 52 3432 04)  1 év
 Üzleti szakügyintéző (Pénzügyi szakügyintéző)

  (OKJ 55 343 04)  1 év
A képzések idejére családi pótlék, /árvaellátás/, diákiga-

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

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

Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Görög katolikus közösséget szervezünk Karcagon. 

Keressük azon személyeket, családokat, akik Szabolcs, 
Hajdú-Bihar, vagy Borsod megyéből származtak el 
Karcagra, görög katolikus vallásúak, és szeretnék 

görög katolikus hitüket gyakorolni. Jaczkó György 
szolnoki paróchus, szervező lelkész is támogatja a 

kezdeményezést. Jelentkezés: 06-70-265-4241. 
(X)

- Milyen munkaerő-piaci 
mutatókkal kezdték a 2008. 
évet? 

- Az Észak-Alföldi Regi-
onális Munkaügyi Központ 
Karcagi Kirendeltségén az ál-
láskeresők 3.153 fős januá-
ri létszáma nyitotta a 2008. 
évi statisztikát. Hasonlóan a 
2007. évhez, ez a létszám a ta-
vaszi és nyári idénymunkák 
beindulásával csökkenésnek 
indult, jelenleg a regisztrált 
álláskeresők száma 2.922 fő. 
Ha Karcag városát vizsgál-
juk, akkor ezen adatok 2008. 
januárjában 1.569 fővel mu-
tatkoznak, jelenleg 1.540 fő. 
Várhatóan - az előző évekhez 
hasonlóan - a szezonalitás 
végével, ezen munkák meg-
szűnésével,  ismét (remélhet-
jük az előző éveknél kisebb 
mértékű) emelkedés lesz ta-
pasztalható. Ezen változá-
sok jól láthatók a regisztrált 
álláskeresők és a munkavál-
lalási korú népesség létszá-
mából kiszámolható terüle-
ti mutatóból is. 2008. január-
ban ez 11,80 % volt, ami már-
ciusban 11,63 %-ra csökkent,  
jelenleg 10,93 %. Sajnos a tar-
tósan munka nélkül lévők (1 
éven túl regisztráltak) száma 
továbbra is magas, sőt az elő-
ző évhez  képest kis mérték-
ben növekedett: a júliusi ada-
tok szerint 1.339 fő, a regiszt-
rált álláskeresők 45,8 %-a.  

Új lehetőségek
- Az év első felében több új 

beruházásról is beszámolhat-
tunk. Ilyenek pl. a Rewe rak-
tárbázis, az ipari park, a lak-
tanyában lévő vállalkozások, 
de örvendetes, hogy a mező-
gazdaság igen jó évet köny-
velhetett el eddig. Mindezek 
érezhetők voltak-e a város 
munkaerő-piaci mozgásán? 

- Ahogyan a tavalyi év-
ben elmondtuk, a raktárbázis 
esetében is igyekeztünk elé 
menni a majdan jelentkező 
munkaerő-igényeknek. Iga-
zán örvendetes tény, hogy a 
cég a munkaügyi központtal 
karöltve – példaértékű kap-
csolatot kialakítva – igyek-
szik a nyitásra az elérendő 
110 fős létszámot feltölteni. 
A tavalyi évben létesült Tes-
co áruházzal és az idei Pen-
ny raktárbázissal a munka-
erőmozgás érezhető jelei mu-
tatkoznak a város munka-

erő-piacán, de elmondható, 
hogy igazán nagy emelke-
dés ezen mutatók terén sincs 
– bár a folyamat a raktárbá-
zis teljes létszámának elérésé-
vel tovább erősödik. A kiren-
deltség erején felül igyekszik 
feltárni a munkáltatói igénye-
ket, gondoskodni azok betöl-
téséről, de ez a városunkra 
jellemző, mikro- és kisvállal-
kozások által meghatározott 
gazdasági környezetben igen 
nehéz. Ezen enyhít valamely-
est az idén 146 fő részére biz-
tosított közfoglalkoztatás, il-
letve az év folyamán még in-
dítandó, nagyjából 35 főre te-
hető közhasznú munka is.

Nem jellemző az 
ingázás

Örvendetes tény, hogy ez 
évben a fiatal diplomások ré-
szére is a korábbinál több le-
hetőség adódott, ugyanak-
kor a beáramlás növekedését 
még nem tudta ellensúlyozni. 
A diplomás fiatalok 2008. évi 
nyitólétszáma (6 fő) 2008. jú-
liusában 12 főre emelkedett, 
mely emelkedési ütem (a tan-
év vége okán) nagyon hason-
ló a korábbi évek adataihoz. 
Ez évben a helyi munkaerő-
piac ilyen irányú, élénkebb 
érdeklődését a beindított két 
munkaerő-piaci program be-
indítása is ösztönzi.

- Egy-két éve már szóltunk 
róla, de országosan is foglal-
koznak a munkaerő-mobili-
tás kérdésével. Azzal, hogy 
az emberek nem nagyon sze-
retnek a településtől távo-
labb tartósan munkát vállal-
ni, esetleg hosszabb ideig in-
gázni. Látszik-e ebben válto-
zás?

- Ez a probléma jelentősen 
meghatározza munkánkat, 
igen sok akadályt gördítve 
a közös cél – a munkába ál-
lítás – elé. A mobilitási haj-
landóság továbbra is igen 
szerény, mondhatni alig ki-
mutatható, annak ellenére, 
hogy a kirendeltségi kollé-
gáim és jómagam is sok al-
kalmat megragadtunk arra, 
hogy ezt a lehetőséget, és a 
hozzá kapcsolódó munkál-
tatói kört is megmutassuk a 
regisztrált álláskeresőknek. 
Nagyon jó, és rendszeres 
kapcsolatot ápolunk több 
munkaerő-kölcsönző cég-
gel. Általában havi 1-2 alka-

lommal csoportos tájékoz-
tatókon adunk lehetőséget e 
kapcsolat (ti. a munkáltató 
és az álláskereső között) lét-
rehozására. Halvány elmoz-
dulás látszik, de van még te-
endőnk e téren.

Tanfolyamok, 
átképzések

- Tavaly a REWE raktár-
bázis lehetséges igényei kap-
csán tervezték megfelelő tan-
folyamok indítását. Az idén 
lesznek-e továbbképzések és 
tanfolyamok? Ha igen, mi-
lyenek? 

- 2008. évben a 2007. évi-
hez képest a karcagi kiren-
deltségen valamivel több át-
képzési lehetőséget tudtunk 
ajánlani – bár még mindig 
nem eleget, és további javu-
lást kell elérni a munkaerő-
piaci igényekhez való alkal-
mazkodásban is. Néhány 
tanfolyamunk már véget is 
ért (ezek közül volt 2007-
ben induló is). Kiemelném 
közülük a „könnyűgépkeze-
lő és raktározási ismeretek” 
tanfolyamot, (melynek szer-
vezése a Penny raktárbá-
zis majdani létszámigénye-
ihez kapcsolódott), de nem 
kevésbé eredményes volt a 
zöldségfeldolgozó képzés is. 
Ez utóbbi esetében a tanfo-
lyamot sikeresen elvégzők 
számára a foglalkoztatás tá-
mogatásával hosszú távú 
munkalehetőséget is sikerült 
biztosítani. Mások számára 
(néhány fő esetében) sike-
rült más városban tanfolya-
mot ajánlani. Például a rak-
táros tanfolyam Szolnokon 
7 fővel érintette a kirendelt-
séget, de szociális gondozó, 
nehézgépkezelő, burkoló és 
takarító tanfolyamokon is 
van/volt résztvevő a kiren-
deltségről. Az év hátralévő 
részében 4, Karcagon meg-
valósuló tanfolyamot készí-
tünk elő: szervezés alatt van 
egy újabb zöldségfeldolgozó 
csoport – remélhetően ha-
sonló sikeres kimenettel -
, egy C+E kategóriás jogo-
sítvány megszerzésére irá-
nyuló, illetve egy 7-8. osztá-
lyos felzárkóztató tanfolyam 
(ezen 3 képzésre elsősorban 
25 év alatti fiatalok jelent-
kezését várjuk), és szeret-
nénk beindítani egy gyógy-
masszőr képzést is. Terve-
ink között szerepel – a már 
említett jobb munkaerő-pi-
aci alkalmazkodás jegyében, 
konkrét munkáltatói igé-
nyekre alapozott - forgácso-
ló, ezen belül a CNC-forgá-
csoló képzés beindítása is.

Elek György

Munkaerő-piaci hírek
Továbbra is magas a tartósan munka nélkül lévők száma

Legutóbb tavaly szeptemberben számoltunk be Kar-
cag munkaerő-piaci mutatóiról. Azóta több nagyobb be-
ruházás előhaladását követhettük figyelemmel. Hatással 
voltak-e mindezek a helyi munkaerőpiacra? Kérdéseink-
re Kovács Zsolt, az Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi 
Központ Karcagi Kirendeltségének vezető-helyettese vá-
laszolt. 
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Folytassuk a városismere-
ti sétánkat újabb nevezetessé-
gek megismerésével.

Kántor Sándor fazekas-
ház: Erkel F. u. 1. 

Nádtetős, tornácos, négy 
helyiségből álló parasztház, 
két szobájában egy-egy bog-
lyakemencével. Itt látható 
Kántor Sándor Kossuth-díjas 
fazekasmester életmű kiállí-
tása és egy eredeti parasztbú-
torokkal berendezett helyi-
ség, amely a polgárosodó pa-
raszt tiszta szobáját mintázza.

Itt is mély fájdalommal és 
őszinte tisztelettel emléke-
zünk az elmúlt hetekben el-
hunyt Kun Gazda Ferenc fa-
zekas, népi iparművészre, aki 
apósának, Kántor Sándornak 
halála után a nemzetközi hí-
rű műhely egyik életben tar-
tója, aki a mester egykori la-
kóházában, a Bethlen G. u. 
10. sz. alatt kiállítást rende-
zett be, hogy a Kántori élet-
művet a Fazekasház téli álma 
idején is megismerhessék az 
érdeklődők.

Nagykunsági tájház: Jókai u. 16.
19.-20. századi kisvárosi gazdaház. Oszlopos, tornácos, há-

rom osztatú épület. Az udvaron kétosztatú sütőházzal, gaz-
dasági épülettel. A lakóházban 18. és 19. századi, eredeti népi 
bútorok, relikviák találhatók.

Az összeállítást készítette:
Pánti Ildikó

az Idegenforgalmi Bizottság elnöke

„Szíveslátás, vendéglátás Karcagon”Nagykunsági nyár

Endre!
Tudom, jól emlékszel ar-

ra a bizonyos 1960. szept-
ember elsejei napra, amikor 
az egykori villanytelep épü-
letében (akkori TITÁSZ V. 
Üzemvezetőség) Perlaky Je-
nő bátyánk kezdett oktatni 
bennünket a tiszteletadás-
ról, fegyelemről és nem utol-
só sorban a szakmai ismere-
tekről.

Később Csányi Sanyi bá-
tyánk is átvette tanításun-
kat, amit eskü alatt vallok, 
egész életünkben nem kell 
szégyellnünk.

Az akkori tanulótársaink 
nevében úgy érzem, meg 
kell írnom ezt a nekrológot.

Tulajdonképpen sok min-
dent nem tudok mondani, 
csupán annyit, hogy Téged 
rengetegen ismertek Karca-
gon. Jókedvű személyiséged-
del, jóindulatú segítőkészsé-
geddel, kissé bohém termé-

szeteddel egyénisége voltál a 
Nagykunság fővárosának.

Ettől függetlenül most ne-
heztelek rád! Nem kellett 
volna ennyire sietned, hisz 
lett volna még időd, nem is 
kevés, elmenni erről a földi 
életről.

Élveznéd a nyugdíjas éle-
tet, játszani az unokáddal, 
birkát főzni a haverokkal, ez 
még mind rád várt volna.

Megrendült keserűség-
gel tudtam meg Csumástól, 
hogy Te így döntöttél.

Unikumkám!
Azért választottam írás-

formában mondandómat, 
mert gondolkodtam azon, 
hogy a sírodnál elköszönök 
Tőled szóban, de ahogy ma-
gamat ismerem Veled kap-
csolatban, valószínű elcsuk-
lott volna a hangom és nem 
tudtam volna elmondani.

Nyugodj békében!
Szilágyi Imre

Cs. Németh Endre
(1946-2008) Augusztus 9-én a késő dél-

utáni óráktól rendhagyó ese-
ményre került sor a múzeum 
előtt felállított városi nagy-
színpadon. A Déryné Műve-
lődési Központ és az Ifjúsá-
gi Ház együttműködésében 
táncos zenés programmal 
várták az érdeklődőket.

A rendezvény egy olyan tánc-
kompozícióval indult, amelyet 
német, lengyel, francia testvér-
városaink fiataljai, karcagi if-
jakkal együtt adtak elő. Az elő-
adás a Négy kenyér címet visel-
te, és mindössze egy bő hét le-
forgása alatt gyakorolták össze 
a fiatalok, annak a hagyomány-
őrző nemzetközi csereprogram-
nak a keretében, amelyet az If-
júsági Ház szervezett az Euró-
pai Bizottság és a Karcag Városi 
Önkormányzat támogatásával. A 
közel félórás műsor a négy nem-
zet népzenéiből összevágott ala-
pokra épült, természetesen szin-
tén a négy ország legjellegzete-
sebb táncmotívumait felsora-
koztatva. A kompozícióba épített 
történet, pedig a kenyér születé-

séről szólt a vetéstől az aratáson 
át a kemencéig… A koreográfiát 
Nagy Emese a Bengecseg Alapít-
vány munkatársa állította össze. 

A nagysikerű táncprodukci-
ót követően, a kora esti órákban 
a tiszafüredi Papa Blues Band 
állt színpadra, feszes kifejezet-
ten régi magyar blues-rock zené-
jével. A csapat két karcagi tagja 
is kiválóan teljesített ezen az es-
tén. Kiemelném Mátyus Sándort, 
akit azt hiszem a legtöbb kar-
cagi rockrajongó ismer már, hi-
szen évtizedek óta nyúzza a hú-
rokat gitárján. A rutin, a tapasz-
talat, a gitárnak szentelt évek ab-
szolút megmutatkoznak Sándor 

játékán. Úgy gondolom ezt min-
denki megtapasztalta, aki ott volt 
ezen az estén. Jó kis időutazás 
volt ez a koncert.

Szintén annak számított az 
’50-’60-as évek rock ’n roll-ját ját-
szó mára már szintén közkedvelt 
Matchbox zenekar fellépése is, 
amely ezt az estét zárta. Meglepe-
tésként a banda korábbi frontem-
bere, Kóródi Sándor is színpadra 
állt, valamint Fegyver László sze-
mélyében egy szájharmonikás-
sal is bővült a csapat. A közis-
mert, legendás dalok itt is kivá-
ló előadásmódban szólaltak meg, 
a parkban összegyűltek nem kis 
örömére.  

Tánc és zene
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Lapzárta: 
2008. augusztus 26. (kedd) 

10 óra

P Á L Y Á Z A T

Munkáltató megnevezése, címe: 
Kátai Gábor Kórház, 5300 Karcag, Zöldfa u. 48. 

Élelmezési csoport

Betöltendő munkakör: szakács
Munkakörbe tartozó feladatok:
 Az intézményi étkeztetéshez és munkahelyi vendéglá-

táshoz szükséges ételek előkészítése és főzési munkák 
elvégzése, a kiszabott alapanyagból megfelelő mennyi-
ségű, minőségi étel elkészítése, adagolása, tálalása. 
 A HACCP követelmények betartása.

Pályázati feltételek:
 középfokú szakmai képzettség (szakács),
 büntetlen előélet,
 munkaköri egészségügyi alkalmasság.

Elvárt kompetenciák:
 önálló munkavégzés, jó együttműködő készség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat,
 számítógépes ismeret (felhasználói alap szint).

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

A pályázat részeként benyújtandó iratok:
 a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (a 

pályázat elbírálásának napjáig leadható), 
 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 22.
c) Elbírálásának határideje: benyújtási határidő leteltét 

követő 10 napon belül
A munkakör betöltésének várható időpontja: 2008. 
szeptember 1.

Dr. Tóth Katalin
főigazgató

Eladó 

egy üzemképes 
OSTROWEK típusú 

munkagép. 
A gép rendelkezik 

tolólappal és árokásó 
kanállal.

Érdeklődni 
lehet: 59/503-371 

(munkanapokon) vagy 
06/30-626-9286.

PÁLYÁZAT

Közigazgatási szerv megnevezése: Karcag Városi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala

Betöltendő munkakör: kistérségi ügyintéző 1
Ellátandó feladat: Ellátja a Karcagi Többcélú Kistérségi 

Társulás gazdasági ügyeit. Összeállítja a költségvetést, 
beszámolókat készít. Folyamatosan figyelemmel kíséri a 
Társulás likviditását. Intézi az állami normatív támoga-
tással összefüggő feladatokat.

Munkakör betöltéséhez szükséges feltétel:
 legalább középiskolai végzettség,
 mérlegképes könyvelői képesítés,
 büntetlen előélet,
 magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 közigazgatási gyakorlat 

Illetmény és egyéb juttatás: a Köztisztviselők jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. törvény és az Egységes Közszolgá-
lati Szabályzatban foglaltak szerint.

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
 A pályázó kézzel írott részletes szakmai önéletrajzát,
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát,
 végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolatát.

A pályázat benyújtásának feltételei:
a) Benyújtás helye: Karcag Városi Önkormányzat Jegy-

zője 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
b) Határidő: 2008. augusztus 25. 
c) Elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határ-

idejét követő 30 napon belül. 
A pályázatot előkészítő bizottság véleményezi és a jegyző 

dönt.
Az állás betöltésének várható időpontja: 2008. szeptem-

ber 1.

Rózsa Sándor
jegyző

PÁLYÁZAT

Közigazgatási szerv megnevezése: Karcag Városi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala

Betöltendő munkakör: kistérségi ügyintéző 2
Ellátandó feladat: Ellátja a Karcagi Többcélú Kistérsé-

gi Társulás működésével kapcsolatos feladatokat, így: az 
ülésekre a meghívót összeállítja, kiküldi, az ülések jegy-
zőkönyveit átnézi, továbbítja a megfelelő helyre. Inté-
zi az intézményekkel kapcsolatos koordinációs feladato-
kat. A pályázatok összeállításában, elszámolásában köz-
reműködik. 

Munkakör betöltéséhez szükséges feltétel:
 legalább középiskolai végzettség,
 pénzügyi-számviteli ügyintézői képesítés,
 büntetlen előélet,
 magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 közigazgatási gyakorlat 

Illetmény és egyéb juttatás: a Köztisztviselők jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. törvény és az Egységes Közszolgá-
lati Szabályzatban foglaltak szerint.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
 a pályázó kézzel írott részletes szakmai önéletrajzát,
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát,
 végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolatát

A pályázat benyújtásának feltételei:
d) Benyújtás helye: Karcag Városi Önkormányzat Jegy-

zője 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
e) Határidő: 2008. augusztus 25. 
f) Elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határ-

idejét követő 30 napon belül. 
A pályázatot előkészítő bizottság véleményezi és a jegyző 

dönt.
Az állás betöltésének várható időpontja: 2008. szeptem-

ber 1.
Rózsa Sándor

jegyző

VERSENYKIÍRÁS
VI. 

Kunszentmiklósi 
Birkafőző Verseny

Kunszentmiklós Város 
Önkormányzata a XIV. 

Szentmiklósi Napok 
keretében Birkapörkölt-

főző Versenyt rendez.

Verseny helye: Kun-
szentmiklós, Kálvin tér

Ideje: 2008. szeptember 
13. 8.00 órai kezdettel

Célja: Hagyományőrzés
Díjazása: I-III. helyezett 

tárgyjutalomban részesül a 
szakmai zsűri részéről, va-
lamint a társadalmi zsűri 
további díjakat oszt ki.

Külön jutalomban ré-
szesül az a főző, aki nép-
viseletben, a hagyományo-
kat ápolva vesz részt a ver-
senyen.

Nevezési díj: 1.000.-Ft
Nevezés: Szentmikló-

si Napok Szervezőbizott-
ság Vassné Kelemen Ágnes 
(20/9316379) nevére vagy 
személyesen a Polgármes-
teri Hivatal titkárságán 
(76/551-010)

Nevezés határideje: 
2008. szeptember 13. 8.00 
óráig

Az alapanyagot a ver-
senyző hozza magával. A 
főzés feltételeiről (állvány, 
bogrács, tűz stb.) is ő gon-
doskodik. Főzni fával vagy 
gázzal lehet. Minden főző-
nek egy számozott tálba 
kell a pörköltet a zsűri ré-
szére átadni 13.00 órakor. 
A főzéshez szükséges víz-
vételi lehetőséget a verseny 
kiírója biztosítja. A vendé-
gek részére pedig asztalt és 
padot helyez el.

A Szentannai Sámuel 
Mezőgazdasági Szakközépiskola, 

Gimnázium és Kollégium

a 2008/2009-es tanévben az alábbi szakképzéseket 
indítja:

- Mezőgazdasági gépésztechnikus
 (OKJ 52 5452 02)
- Agrárközgazdasági és áruforgalmazó technikus
 (OKJ 52 3449 03)
- Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú 

szakképzés
 (OKJ 55 810 01 0010 5510)
(a Debreceni Egyetem Informatikai Karával együttmű-
ködve valósul meg)
Jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány.
Jelentkezési határidő: 2008. augusztus 30.
Cím: 5300 Karcag, Szentannai Sámuel utca 18.
Tel.: 59/312-744, fax: 59/312-451.
Részletes információk: 
www.szentannai-karcag.sulinet.hu
Kollégiumi ellátás, étkezés az iskola területén megoldható.
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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. alatti csa-
ládi ház eladó. 4 szobás, tetőteres, gará-
zsos; ipari áram, kábel tv, fúrott kút, klí-
ma, elektromos kapu van. Tel.: 06/30-
239-9121. 
Kórház úti lakótelepen, IV. emeleti lakás 
eladó. Tel.: 59/314-781.
Összközműves építési telek eladó. 
Karcag, Kálvin utca 15. Tel.: 06/20-916-
1192.
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 cserépkály-
ha fűtésű kertes családi ház garázzsal 
– vállalkozásra is alkalmas – eladó. Tel.: 
06/70-300-9730 v. 06/59-311-910 (es-
te).
Debreceni nagyerdei övezetben, 
Kossuth és Agrár egyetemekhez gya-
log 10 percre 4 emeletes, tégla építé-
sű, magasföldszinti, frissen felújított, 
gázfűtéses (konvektor) kis közös költ-
ségű, vízórás, 1,5 szobás (külön bejára-
tú) lakás tehermentesen, tulajdonos-
tól reális áron eladó. U.itt fekvő kondi-
pad súlyzóval, új állapotban; komplett 
új fa gyerekágy; DVD lejátszó; színes TV; 
tölgyfa faragott zsúrkocsi; falitéka el-
adó. Valamint varrást, javítást, felhajtást 
vállalok. Tel.: 06/70-300-9730 v. 06/59-
311-910 (este).
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 eladó. 
Tel.: 06/30-367-0307.
1 0 0  m ² - e s  c s a l á d i  h á z  e l a d ó. 
Kandallóval, padlófűtéssel. Érd.: Karcag, 
Tavasz utca 15. Tel.: 06/59-401-447.
Régebbi típusú, hosszú verandás, für-
dőszobás, konvektoros fűtésű ház el-
adó. Nagyvénkerti földszinti vagy el-
ső emeleti csere is érdekel. Tel.: 06/30-
424-8505.
Karcagon a Madarasi úti társasházban I. 
emeleti 2 szoba összkomfortos közép-
ső 48 m²-es lakás szeptemberi-októbe-
ri költözéssel eladó. Tel.: 59/311-621 v. 
06/20-913-6884.
Karcag, Vasút utca 72. sz. alatti ház el-
adó. Érd.: Kg., Délibáb u. 29. Tel.: 59/311-
168.
A Varró úton kétszintes, 76 m²-es lakás 
eladó. Tel.: 06/30-325-7724.
Eladó összkomfortos családi ház lakható 
különálló összkomfortos melléképület-
tel, két kapubejárattal, garázzsal. A két 
épület külön is eladó. Megtekinthető: 
www.ingatlanbazar.hu Tel.: 06/30-681-
0454.
A Vörösmarty u. 2. sz. alatti kis előkertes 
ház eladó. Érd.: Kg., Szent I. sgt. 36.
Eladó Karcagon 1 szobás, összkomfor-
tos, régi típusú házrész, nagy kerttel és 
udvarral. I.ár: 3,5 millió Ft. Tel.: 06/20-
391-5205.
A Cserepes utcában ház eladó. Tel.: 
59/401-207.
Ha szeretne otthonához közel dolgoz-
ni, akkor erre van lehetőség. Az Aldi és 
a Tesco között lévő és a szakközépiskola 
bejáratánál új építésű családi ház ven-
déglátó egységgel, parkosított környe-
zetben eladó. Tel.: 06/30-821-3937.

Budapest központjában a Práter utcá-
ban 54 m²-es, 2 szobás, világos, nagy 
erkélyes, parkettás-járólapos panel la-
kás jó állapotban eladó. Klinikák, egye-
temek, metró közel. I.ár: 10,6 M Ft. Tel.: 
06/30-440-4704.
Karcagon áron alul családi ház eladó. 
Gázkonvektor + cserépkályha fűtéssel, 
összkomfortos műhely, garázs, 3 fázis, 
alsóépületek. Tel.: 06/20-533-8934
Eladó Karcagon 1 szobás, összkomfor-
tos, régi típusú házrész, nagy kerttel 
és udvarral. I.ár: 3,5 M Ft. Tel.: 06/20-
391-5205
Kisföldek között összközművesített, 900 
m²-es telek eladó. I.ár: 1,5 M Ft. U.ott 
35x18x14 cm-es bontott vályog (300 
db) és 230 db hódfarkú cserép eladó. 
Tel.: 06/20-222-7240.
Bucsa központjában, a park mellett 86 
m²-es tégla építésű, tetőtér beépíté-
sű, felújított, kombinált fűtéssel ellátott 
(gázkonvektor, csempekályha) családi 
ház eladó. Buszmegálló 1 perce, mellék-
épület, ami különálló házként is funkci-
onál, plusz egy 48 m²es bármilyen más 
tevékenységre alkalmas egyterű épít-
mény. I.ár: 11.800.000 Ft. Tel.: 06/30-
436-7496.  
Karcagon cserépkályhás és gázkonvek-
toros családi ház eladó. U.itt épület fa-
anyag sürgősen eladó. Tel.: 59/400-802 
(reggel 8 óráig, délben és 18 órától).
Táncsics körúton IV. emeleti, 2 szobás, 
erkélyes, felújított lakás (új műanyag 
nyílászárók) reális áron eladó. Tel.: 
06/20-583-3910.

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, do-
hányzó asztal, 1 db középszőnyeg, 2 db 
akkumulátoros gyerek motor. Érd.: Kg., 
Dózsa Gy. u. 46. Tel.: 59/314-094.
Gáztűzhely palackkal, fotelok, ruhane-
műk 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 péntekiig: 9-12 
óráig ill. 13-17:30 óráig. Szombaton 9-
12:30 óráig.
Hajdú mosógép, bútorok, centrifuga 
motor, komplett fürdőszoba felszerelés 
új állapotban eladó. Tel.: 59/311-477.
Önetető beton vájú, szecskavágó, kúp-
cserép, 200 l-es vashordó, 20-50 l-es 
ballon, 20 tag radiátor, konvektor, vas 
szemetes kuka, új- és használt ajtók, 
használt ablakok, cserépkályha ajtók, 
220 V levegő kompresszor, 25 zsák rizs-
haj, új üstház, Norton kút, utánfutó, 
bérházi konyhabútor, ½ colos 25 fm-es 
slag, 28-as férfi kerékpár, gépkocsi kö-
peny, 185/60 R 14 Barum 4 db, 220 V-
os – 180 W-os Co hegesztő. Tel.: 59/312-
679.
Eladó 120 literes műanyag hordók, PB 
gáztűzhely palackkal, heverők, fote-
lek, szekrények. Érd.: Kg., Kacsóh u. 15. 
(szombat és vasárnap), tel.: 06/70-389-
9231.
3 + 2 + 1 ülőgarnitúra és 2 db forgós 
szék eladó. Tel.: 06/30-628-4027.
Mosógép, centrifuga, női 28-as ke-
rékpár, Camping kerékpár eladó. Tel.: 
59/314-892.
Ha sokallja a gázórát, válassza a nap-
energiáját. Tel.: 59/311-594, 06/30-236-
5858 v. 06/20-968-3060.

Hagyatékból téli-nyári férfiruha, vesz-
tern csizma valamint Jókai: Lélekidomár 
I-II., Szent Biblia és Keresztény énekes-
könyv eladó. Tel.: 06/30-995-6929.
Romet és Babetta sm. kerékpár, üst-üst-
házzal, olaj és vegyes tüzelésű kályha, 
mosógép, gáz falimelegítő, heverő, fo-
tel, nagy méretű virágok eladók. Tel.: 
06/20-533-8934.
Egerben fürdőhöz, Szépasszony völgyé-
hez 10 percre kertes házban szoba ki-
adó. 1.500 Ft/fő. Tel.: 06/70-540-0212.
Zab és árpa eladó. Érd.: Kg., Vasút u. 38.
Zug I-ben 10 sor kertföld eladó. Kunyhó, 
víz, villany van. U.itt bontott cserép-
kályha eladó. Érd.: Kg., Liget u. 43. Tel.: 
59/314-141.
Négykerekű rokkant bicikli és egy 200 l-
es kombi hűtő eladó. Érd.: Kg., Kuthen 
u. 40.

Állat
Tyúkok vágásra és továbbtartásra el-
adók. Tel.: 06/30-336-6142.
Karcagon Beagle kiskutyák oltva, féreg-
telenítve eladók. Tel.: 06/70-776-4575.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jelzá-
loghitel akár jövedelemigazolás nélkül 
is. Személyi hitelek, lakásvásárlási hitel. 
Több banki háttérrel! Teljes körű ügy-
intézés! 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 megrendelés-
re méretre. Késztermékből vásárolhat 
Pádár Istvánné kézi szövőtől Karcagon, 
a Madarász I. u. 46. sz. alatt. Tel.: 59/313-
674.
Motoros láncfűrésszel fakivágást, felvá-
gást vállalok hazaszállítással vidéken is. 
Tel.: 06/30-336-6142.
Ruhajavítást vállalok! Tel.: 06/30-647-
7454.
Ápolónői képesítéssel vállalnám idős 
beteg embereknek injekció beadását, 
sebkötözését, bevásárlást és egyéb se-
gítséget. Tel.: 06/30-279-2880.
Ruhajavítást vállalok! Ugyanitt hullá-
mos papagájok eladók. Érd.: Kg., Fecske 
u. 14. Tel.: 06/70-594-7899.

Gépjármű
Rendszámos lassújármű, 4 éves mű-
szaki vizsgával eladó. Tel.: 59/401-264, 
06/30-649-3040.
Fiat Uno 1000-es, sötétkék, szép állapo-
tú eladó. U.itt 4 db Dunlop autógumi új, 
14-es eladó. Tel.: 06/30-223-3576.
Utánfutó kölcsönző és használt cipő-
bolt. Kg., Vasút u. 38. Tel.: 06/30-244-
3666.

Apróhirdetés

Eboltás 2008.
Veszettség elleni eboltások az alábbi időben és 

helyeken
2008. augusztus 21. (csütörtök) 14-18 óráig Állatvásártér (Sáfrány lóger)
2008. augusztus 22. (péntek) 9-12 óráig Kinizsi út 46., Óvoda parkolója
 14-17 óráig Kinizsi út 46., Óvoda parkolója
 14-17 óráig Berekfürdő (Sportpálya)
2008. augusztus 25. (hétfő) 9-12 óráig Damjanich udvar (Dózsa u. 72.)
 14-17 óráig Damjanich udvar (Dózsa u. 72.)
2008. augusztus 26. (kedd) 9-12 óráig Liget út vége (Színpad)
 14-17 óráig Liget út vége (Színpad)
2008. augusztus 27. (szerda) 9-12 óráig Rally presszó (Kisföldek)
 14-17 óráig Rally presszó (Kisföldek)
2008. augusztus 28. (csütörtök) 9-12 óráig Régi vásártér (Szivárvány u.)
 14-17 óráig Régi vásártér (Szivárvány u.)
2008. augusztus 29. (péntek) 9-10 óráig Tilalmas
 10-11 óráig Szabad Ifjúság
 11-12 óráig Magyarka

Pótoltás
folyamatosan 2008. szeptember 1-5-ig az állatorvosokkal 

egyeztetve.
Minden 3 hónaposnál idősebb ebet tulajdonosa köteles az ebol-
tásra elővezetni, hamis ebeket szájkosárral kötelező ellátni!
Az eboltási könyvet a tulajdonosok hozzák magukkal!

Eboltási díj a Megyei Állatorvosi Kamara állásfoglalása alapján 

2.500 Ft/eb a helyszínen fi zetendő.

Féregtelenítési díja: 100 Ft/10 kg élősúly.

Karcag Városi Önkormányzat

Az Eötvös Kupa Kelet-Eu-
rópa legnagyobb röplab-
da utánpótlás versenye, ed-
dig 21 országból vettek részt 
rajta országos válogatottak, 
egyesületek, iskolai csapatok. 
A verseny szervezője a debre-
ceni Eötvös DSE. Idén immár 
12. alkalommal kerül meg-
rendezésre e nemes sport-
verseny a hajdúsági megye-
központban, melynek pontos 
ideje 2008. augusztus 22-24. 
Egyszerre három helyszínen 
folynak majd a küzdelmek 
(Debrecenben a Tóth Árpád 
Gimnáziumban és az Eötvös 
Utcai Általános Iskolában, 
valamint Balmazújvárosban 
és Nagyváradon), a karca-
gi Gábor Áron Gimnázium 
fiú csapata idén először kap-
csolódik be debreceni hely-
színnel a küzdelemsorozatba, 
ahol elsősorban a rutinszer-
zés és a játék lesz a legfőbb 
célkitűzése fiatal együtte-
sünknek.

A tornára 16 leány és 16 fiú 
csapat nevezését fogadták el, 
a bennünket érintő fiú me-
zőnyben ott lesz a magyar 
„A” és „B” válogatott, érkez-
nek csapatok Kínából, Len-
gyelországból, Romániából, 
Ukrajnából és természetesen 
Magyarországról is. A lányok 
mezőnye még izgalmasabb-
nak tűnik a kazah, a tajvani, 
a tunéziai, az izraeli, a ma-
gyar stb. válogatott csapatok-
kal fűszerezve.

A szervezők kiegészítő 
programokról is gondoskod-
nak a kupa idejére. Ha vala-
mely csapat korábban érke-
zik, akkor augusztus 20-án 
megtekintheti a virágkarne-
vált és a tűzijátékot, a részt-
vevő csapatok immár hagyo-
mányosan a Debreceni Nagy-
templon előtt fognak felvo-
nulni, az Eötvös DSE szenior 
csapata megmérkőzik az ér-
kező edzők, sportvezetők csa-
patával, a tornához kapcsoló-
dó nemzetközi rajzpályázat, 
baráti beszálgetés és disco 
várja majd a résztvevőket.

A karcagi Gábor Áron 
Gimnázium fiú csapata a tor-
nán való részvételét egyben 
edzőtáborozással köti össze. 
Itt szeretnénk felhívni a helyi 
és a Karcag környéki magán-
személyek, cégek és vállalko-
zók figyelmét, hogy a nem-
zetközi tornán való részvétel 
további költségeinek enyhíté-
sére (szállás, nevezési díj, ét-
kezés, útiköltség), támogató-
kat, szponzorokat keresünk, 
szívesen fogadunk bármilyen 
felajánlást, támogatást (anya-
gi támogatás, sportital, mez, 
edzőpóló, labda stb.). Kapcso-
lat: 06-30-3086455. E-mail: 
janek76@vipmail.hu

Szurkolóinkat pedig nagy 
szeretettel várjuk a torna ide-
jére Debrecenbe, hogy minél 
jobb eredményt érjünk el.

Major János
edző, GÁG

A gimis fiúk a debreceni 
Eötvös Kupán

Röplabda

Megnyitotta kapuit a 
Guru cafe és szolárium 

az Aldi mellett. 
Sok szeretettel várjuk 
a barnulni és kávézni 
vágyókat igazi olasz 

kávékülönlegességekkel.
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Augusztus 16. 

(szombat)
 Wanted
 Amerikai akciófilm
Augusztus 19. (kedd)
 Mamma mia!
 Angol-amerikai zenés 

vígjáték
Augusztus 23. (szombat)
 A boldogító talán
 Feliratos amerikai-angol 

vígjáték
Augusztus 26. (kedd)
 Hancock
 Amerikai akció-vígjáték
Augusztus 30. (szombat)
Lucky Luke – Irány a 

vadnyugat
Francia animációs filmdráma

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. augusztus 2.
Kállai Szilvia Katalin – Kolozs-
vári Ernő
Dr. Madarász Judit – Makai Jó-
zsef
2008. augusztus 9.
Cinege Julianna – L. Kis Lajos

Születés
Kun Erzsébet – Ternován József 
Kg., Villamos u. 64.  Tamás
Papp Katalin – Farkas Zsolt
Kg., Kerekes I. u. 25. 
 Teréz Magdolna
Cséki Erzsébet – Vadai József
Kg., Ady E. u. 33.  Vivien
Takács Anasztázia – Koszta Jó-
zsef
Kg., Északi u. 11.  Gyula
Hangyási Szilvia – Orbán Attila
Kg., Vasút u. 79.  Lilla

Halálozás
Péntek László
 Kg., Kisújszállási u. 165. 

(1952.)
Bencsik Jánosné (Gál Erzsébet 

Ágnes)
 Karcag (1952.)
Lajtos Lajosné (T. Szabó Rozália)
 Karcag (1927.)
Németh Ignácné (Berzétei Mária)
 Karcag (1935.)
Tőkés András
 Karcag (1912.)
Ifj. Kovács Antal
 Kg., Kinizsi u. 54. (1978.)
Bokor Sándor
 Karcag (1943.)
Szabics János 
 Kg., Széchenyi 50/a. (1940.)
Kurucz Lajos
 Karcag (1943.)
Ökrös Mihályné (Kiss Ágnes)
 Kg., Takács P. u. 17. (1927.)
Varga Mihályné (Erdei Mária)
 Kg., Vörösmarty u. 25. (1934.)

2008. augusztus 15. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  Főtéri Randevú
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális kérdések
 - stúdióbeszélgetés, téma: 

sikeres volt az ifjúsági cse-
reprogram

 Karcagi Hírek 
 Kulturális ajánló
 Nagykunsági pálinkafeszti-

vál
 Előkészületek a darálómú-

zeum megnyitójához
 Háttér 
 - stúdióbeszélgetés, téma: 

Aratóbálra és aratófelvonu-
lásra készülve

20.10  Jó tanulók köszöntése a Vá-
rosházán 

2008. augusztus 18. hétfő

18.00  Műsorajánlat
18.05  Megyei tükör
18.30  Karcag Sport
 Karcag-Törökszentmiklós 

futballmérkőzés
 Közvetítés felvételről, kom-

mentáttor: Halmai Márton
20.10  Nótacsokor

2008. augusztus 19. kedd

18.00  Műsorajánlat
18.05  A hit szava – katolikus 

szentmise
19.05  Megyei tükör
19.30  Jöjjetek hozzám – reformá-

tus istentisztelet
21.00  Nótacsokor

2008. augusztus 21. csütör-

tök

18.00  Műsorajánlat
18.05  Nagykunsági Kulturális Na-

pok - kiállítás megnyitók
19.05  Nagykunsági krónika – kü-

lönkiadás
 Ünnepi Önkormányzati ülés
 Közvetítés a városházáról 

felvételről
20.30  Nagykunsági Kulturális Na-

pok 
 Aratóbál

Tájékoztatjuk nézőinket, hogy 
a Karcag Televízió vételi lehetősé-
gei az alábbiak szerint változtak: 
S18-as csatorna, 280,25 Mhz frek-
vencia!

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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Augusztus 3-án a kora 
hajnali órákban észlelte egy 
diszkóban szórakozó kun-
madarasi lány, hogy ellop-
ták a táskáját, amelyben sze-
mélyes iratai és mobiltele-
fonja volt. A rendőri intézke-
dés során megállapítást nyert, 
hogy a lány baráti társaság-
ban szórakozott és a táskáját 
egy székre tette, melyben ira-
tai, telefonja, pénze, valamint 
barátnője iratai is benne vol-
tak. A kár 31.000 Ft. Az ügy-
ben lopás elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt bün-
tetőeljárás indult.

Felhívás
A rendőrség kéri a fiatalo-

kat, hogy szórakozásuk so-
rán is ügyeljenek jobban ér-
tékeikre, táskájukat, ruha-
neműjüket ne hagyják fel-
ügyelet nélkül!

Augusztus 5-én a dé-
li órákban egy helyi férfi úgy 
parkolt le személygépkocsi-
jával, hogy a bal oldali el-
ső ablakát csak részben húz-

ta fel. Egy „szemfüles” isme-
retlen személy ezt kihasznál-
ta, az ablakot teljesen lehúzta, 
majd azon benyúlva a kesz-
tyűtartóból eltulajdonított 
egy pénztárcát, benne 17 ezer 
forint készpénzzel, személyes 
iratokkal, valamint egy táv-
csövet. A kár kb. 23 ezer fo-
rint. Az ügyben lopás miatt 
büntetőeljárás indult.

Augusztus 9-én délelőtt 
egy budapesti asszony sze-
mélygépkocsival közlekedett 
a Püspökladányi úton a Kál-
vin utca felől a Széchenyi sgt. 
irányába. Az „Állj, elsőbb-
ségadás kötelező!” jelzőtáb-
la ellenére nem adott elsőbb-
séget a kereszteződésben ne-
ki jobbról szabályosan kerék-
pározó helyi asszonynak, így 
elütötte. A kerékpáros nyolc 
napon belül gyógyuló sérü-
léseket szenvedett, a jármű-
vekben összesen kb. 200 ezer 
forint anyagi kár keletkezett. 
Az ügyben szabálysértési el-
járás indult.
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Augusztus 15. péntek
 Kígyó – Horváth F. úti
Augusztus 16. szombat
 Kígyó – Horváth F. úti nyitva 
Augusztus 17. vasárnap
 Kígyó – Horváth F. úti
Augusztus 18. hétfő
 Berek – Kiss A. úti
Augusztus 19. kedd
 Oroszlán – Kórház úti
Augusztus 20. szerda
 Oroszlán – Kórház úti
Augusztus 21. csütörtök
 Berek – Kiss A. úti
Augusztus 22. péntek
 Berek – Kiss A. úti

Augusztus 23. szombat
 Berek – Kiss A. úti - nyitva 

Augusztus 24. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti

Augusztus 25. hétfő
 Berek – Kiss A. úti

Augusztus 26. kedd
 Oroszlán – Kórház úti

Augusztus 27. szerda
 Berek – Kiss A. úti

Augusztus 28. csütörtök
 Kígyó – Horváth F. úti

Augusztus 29. péntek
 Berek – Kiss A. úti

Gyógyszertári ügyelet
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Olimpiai szurkolói klub a Sportcsarnokban
2008. augusztus 24-ig.

Berekfürdő – Karcag 0:7 (0:2)
Berekfürdő, 120 néző. Jv.: 

Bartha (Deák, Szilágyi)
Karcag: Móga, Kohári, 

Orosz, Nagy R., Domokos A., 
Balogh R., Lévai, Habóczki, 
Bujdosó, Kardos, Horváth.

Cserék: Borsi, Szabó D., Raj-
csányi, Domokos R., Bézi S.

Játékos-edző: Varga János.

Az I. félidőben még tartot-
ta magát a hazai együttes, de 
a második játékrészben a sok 
fiatal játékossal felálló karca-
gi csapat szinte tetszés szerint 
érte el a góljait.

Góllövők: Domokos A. (3), 
Balogh R., Lévai, Kardos, Do-
mokos R.

Bosnyák Imre

Magyar Kupa Megyei selejtező I. forduló

Nemrégiben határozta el 
néhány baráti társaság, hogy 
a labdarúgás iránti szeretet-
ből, szigorúan amatőr labda-
rúgócsapatot alapít. A három 
főszervező – Varga Zsolt, La-
bonc János és Gánya Csaba – 
szerint semmiféle különleges 
céljuk nincs, a megyei III. osz-
tályban fognak majd játszani. 
A játékoskeret különböző élet-
korú játékosokból áll majd, 
lesznek ifjúsági korú játékosok 
is, akik nem férnek be a nagy-
csapatba. Az új együttes edző-
je Garáz Péter lett. Heti két 
edzéssel készülnek a bajnok-
ságra. A csapat névadó szpon-
zora az Agrosprint lett, ezért a 
labdarúgó együttes neve Kar-
cag II. Agrosprint. A műkö-
déshez szükséges anyagiakat 
a főszervezők adják. A KSE a 
pályát biztosítja számukra. A 
mérkőzések szombaton lesz-
nek megtartva. A belépője-
gyek árát 200 forintban állapí-
tották meg.

A játékos keret tagjai: Bar-
ta László, Fehér Norbert (ka-
pusok), Kovács Zoltán, L. 

Kiss Lajos, Méhes István, Ko-
csis János, Varga Imre, Varga 
Zsolt, Kovács Csaba, Mogyo-
rósi Csaba, Kelemen Kriszti-
án, Kovács Attila, Biró Csaba, 
Barna Róbert, Labonc János, 
Oláh Attila, Gánya Csaba, Ga-
ráz Péter, Szabó István, Antal 
Zoltán, Gozsovics Dávid.

Az első bajnoki mérkőzés 
augusztus 20-án (szerdán) 17 
órakor lesz. Az ellenfél Örmé-
nyes együttese. 

Eddigi edzőmérkőzések 
eredményei: 

Báránd – Karcag II. Ag-
rosprint 6:4

Góllövők: Kovács Cs., La-
bonc (2), Varga Zs.

Kenderes – Karcag II. Ag-
rosprint 7:1

Góllövő: Varga Zs.
Karcag II. Agrosprint – 

Kenderes 3:3
Góllövők: Gánya, Varga Zs., 

Kovács s. 
Magyar Kupa Megyei selej-

tező: Karcag II. Agrosprint – 
Kunmadaras 0:2 

Bosnyák Imre 

Ismét újjáalakult a Karcag II. 
labdarúgó csapat


