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KARCAGI
HÍRMONDÓ

„TÁRT KAPUS” sportlétesítmény 
Karcagon szeptember végéig

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). 

Két új kiállítás, egy új 
gyűjtemény átadása, egy új 
könyv és egy sikeres szakmai 
konferencia a mérlege a (töb-
bek között) a XVII. Nagy-
kunsági Kulturális Napok 
eseménysorának, amelyet 
Kovács Sándor, a Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyei köz-
gyűlés alelnöke nyitott meg 
és ajánlott a nagyközönség 
figyelmébe 2008. augusztus 

17-én délután. Az idekapcso-
lódó programok, mint alább 
olvashatjuk – már előző nap 
megkezdődtek, és a nyár kí-
nálatának egyéb lehetősége-
iben keresgélők is megfelelő 
mennyiségű és minőségű ze-
nei és sport programot talál-
hattak maguknak, ideértve 
a táncot is. A megnyitó után 
az ilyenkor szokásos kun ha-
gyományok napja eseménye-

ivel, látnivalóival telt a dél-
után, igen színes forgatagot 
cseperítve a Zuglógerbe. A 
réges régi „való világ” apró-
ságiból voltak itt kíváncsiak-
nak való csemegék. A leglát-
ványosabb (mint mindig) a 
nomád, illetve a huszár lo-
vas vitézek tudománya, vir-
tusa, a pásztortáncok büsz-
ke méltósága volt, megtetéz-
ve mindez az íjászok és a ló-

XVII. Nagykunsági Kulturális Napoklturális Napok

hátról birkózók versenyével. 
Persze a szelídebb hétköz-
napok is képviselve voltak, 
ezért aztán azokat is szíve-
sen látták, akik bőrmunkák 
készítésében, fafaragásban, 
kovácsolásban jeleskedtek 
meg természetesen a szem 

gyönyörködtetésében: hím-
zésben, csipkeverésben, sző-
nyegszövésben, s láthattuk, 
azok is megfelelő tekintélyt 
vívtak ki maguknak, akik 
nem a kardot vagy fokost, 
hanem a fakanalat forgatták 
elszántan és magabiztosan.

Részletes beszámolónk a 4.-5. oldalon olvasható

Kun hagyományok

A gázolaj jövedéki adó 
igénylése megváltozott, szán-
tó és gyep esetében 97 l/ha, 
szarvasmarhánál az igénylés 
megszűnt. A visszatérítés 68 
Ft/l.

A gazdálkodó szervezetek 
és egyéni vállalkozók elekt-
ronikus úton adhatják be az 
igénylést. Kisebb területtel 
rendelkező őstermelőnek le-
het papíralapon is igényelni 
a támogatást évente egyszer. 
Az igényléshez a munkák le-
igazolásánál a földhasznála-
ti lapszemlét hozzák maguk-
kal, amely 30 napnál nem ré-

gebbi. Az új nyomtatványon 
nem kell a gázolajat mun-
kaműveletenként megoszta-
ni. A nyomtatvány letölthe-
tő a www.vam.gov.hu web-
oldalról és feltölthető a www.
magyarorszag.hu weboldalon 
keresztül. 

Ha elektronikus úton 
nyújtják be az igénylést, nem 
kell vele a számlát és a mel-
lékleteket elküldeni, de azok 
alapján lehet az igénylést el-
végezni, amely ellenőrzéshez 
is szükséges!

Őstermelők adószám beje-
lentése a Gazda rendszerbe: a 

támogatást igénylő ősterme-
lőknek az adószámot be kell 
jelenteni az MVH-hoz, hogy 
a Gazda rendszerbe nyilván-
tartásba vegyék. A bejelentést 
a G002-es nyomtatványon te-
hetik meg, amely nálam ta-
lálható meg. 

Az Agrárkörnyezeti és Ked-
vezőtlen Adottságú támoga-
tások igénylésénél a Gazdál-
kodói Napló Naprakész veze-
tése kötelező, ha ellenőrzésre 
kerül, kérik az ellenőrök!

Szőke Sándorné
falugazdász

Falugazdász hírek
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Közéleti szilánkok

Érmek és 
érvek

(avagy, három 
a magyar igazság)

Már a pekingi játékok félidejében érez-
hető volt a sportot kedvelő közvélemény 
csalódottsága az elmaradt érmek és jó 
helyezések miatt. Az olimpia befejezé-
se után nem volt hát meglepő a sokfé-
le magyarázat, és az egymásnak sokszor 
ellentmondó értékelések. Ezekben az ér-
velésekben az volt az érdekes, hogy sok 
esetben a szakvezetők, edzők ellenérvei is 
igaznak tűnhettek a laikusok számára. Ám 
azt egy pillanatra se felejtsük el, hogy van 
egy csúcsintézmény, a sportot felügye-
lő minisztérium, amit nem kerülhetnek 
meg a különböző sportágak vezetői, szö-
vetségi kapitányok, edzők stb. Persze so-
kan tudtuk (különösen az államtitkár köz-
vetlen olimpia előtti lemondásából is sejt-
hettük), hogy vérmes reményeket nem 
táplálhatunk; ahol ilyenek a közállapotok 
és a közerkölcsök, az a sportra is rányom-
ja bélyegét. Mégis fölöttébb furcsa volt, 
ahogy a jelenlegi sportminiszter érvelt: 
az előző két olimpiai szereplés volt irreális 
és túlteljesített, a mostani tükrözi reálisan 
az ország gazdasági helyzetéből adódó 
finanszírozást a GDP függvényében. Az 
ember óhatatlanul Helsinkire gondol, ak-
kor sem voltunk valami rózsás gazdasági 
helyzetben, 1952-ben, bár nincsenek ada-
taim arról, hogy akkor a GDP hány száza-
lékát fordították a sportfinanszírozásra. És 
ne is szóljunk Ukrajnáról vagy Kenyáról.

Summa summárum, mi is elértünk egy 
világrekordot a pólósaink jóvoltából, és az 
uszodában is „három volt a magyar iga-
zság”. A kérdés csak az; ha ők igen, akkor 
a többiek a „szárazföldi” sportokban, mi-
ért nem? Pontosabban, miért nem lehet 
modellizálni a pólós felállást más sport-
ágakban is. Erre, nagyon nehéz válaszolni, 
talán a 75 éve elhunyt Komjádi Béla sem 
tudna. Persze, a többi „részletkérdésre” is 
nehéz a válaszadás, ne is menjünk bele.

Mindenestre vannak még akik emlé-
keznek – én is megírtam -, és elgondol-
kodtak azon a liberális (!) reformon, ami-
kor eltörölték a reggeli tornát az így-úgy 
funkcionáló hadseregben. 

De fölsorolhatnánk számos olyan in-
tézkedést, amelyeket észérvekkel nagyon 
nehezen lehetne megmagyarázni. Ide-
tartozik a tömegsport és az elitsport ket-
tős mércéje, és még jó néhány dolog… 
Ám a világ is válságban van, ha jobban 
belegondolunk. Egyik ismerősöm megje-
gyezte, milyen érdekes, ő úgy látja, hogy 
a fiatalabb nemzedék satnyább az elődei-
nél, mégis a „csúcson” rendre dőlnek meg 
a világrekordok. Elég csak a 100 méteres 
síkfutás bombasztikus új világrekordjá-
ra gondolni. Mire egy másik ismerősöm: 
„benne van a génjeikben, őseik biztosan 
sokat futottak annak idején az oroszlá-
nok elől”.

Egy biztos: a magyar sport többet ér-
demelne, ugyanúgy, mint ahogy a közön-
sége. Azokkal együtt, akik már előre egy 
7x 14 méteres magyar zászlót küldtek a 
vízilabda csapatnak…

- ács -

HÍREK
Könyvtári értesítő

Tisztelt Lakosság! Kedves 
Olvasók!

Örömmel értesítjük Önö-
ket, hogy szeptember 1-től 
szombatonként 8 – 12 órá-
ig ismét nyitva tart a Városi 
Csokonai Könyvtár!

Kérjük, figyeljenek a köl-
csönzött olvasmányok lejá-
rati határidejére, ha szüksé-
ges, hosszabbítsák meg, illet-
ve hozzák vissza!

Várjuk régi és új olvasóin-
kat!

Nagy Mihályné
könyvtárigazgató

Horgászverseny

A Nagykun Horgász 
Egyesület szeptember 7-
én (vasárnap) rendezi meg 
gyermek és ifjúsági hor-
gászversenyét a Téglagyá-
ri tavon.

Nevezési díj: 500 forint. 
Nevezni a helyszínen 7 – 
7:30 között lehet.

A gyerekek 1 db orsó 
nélküli, az ifik 1 db orsós 
bottal horgászhatnak. 

Minden horgászenge-
déllyel rendelkezőt szere-
tettel várunk.

Gyertek, itt csak nyer-
hettek!

A vezetőség

Figyelem!
Augusztus 19-én megnyílt 

a karcagi malomtörténeti ki-
állítás, ami a helyi malom-
ipar emlékeiből válogatott 
tárgyakat, fotókat, dokumen-
tumokat mutatja be az érdek-
lődőknek. A régi, darálással, 
őrléssel kapcsolatos emlék-
anyag gyűjtése azonban ezzel 
nem állt meg. A szervezők to-
vábbra is azzal a kéréssel for-
dulnak a karcagiakhoz, hogy 
a már használaton kívüli régi 
darálókat, morzsolókat, ga-
bonatisztítókat, őrlőköveket 
ajánlják fel a gyűjteménynek. 
Jön az őszi vasgyűjtés, figyel-
jünk oda! A felajánlott tár-
gyakat elszállítják. 

Felajánlásaikkal Szabó Im-
rét a 06/30-319-0145 vagy dr. 
Sütő Mihálynét keressék az 
59/311-252-es telefonon. 

„Alig van ország, mely 
több természeti, történel-
mi és népéleti kinccsel bír-
na, mint a Kárpátok által 
körülölelt magyar haza; alig 
van ország, mely az észlelve 
vizsgálódónak több értéket 
nyújtana, mint hazánk…” 
olvashatjuk a „legnagyobb 
székely” Orbán Balázs, A 
Székelyföld leírása c. mun-
kájában.

A fenti idézet valódiságát 
gazdagon megtapasztalta az a 
lelkes csapat, amelynek tagjai 
több napos körutazásra in-
dultak Karcagról, Erdélybe.

Szálláshelyünk Székelyke-

resztúron volt, ahol vendéglá-
tóink nagy szeretettel vártak 
és fogadtak bennünket.

Az út szervezője és egy-
ben idegenvezetője Kovács-
né Kerekes Katalin képvise-
lő  asszony csak ízelítőt tudott 
adni abból a tömérdek kincs-
ből, amellyel Erdélyben az 
odalátogató lépten – nyomon 
találkozik. Ebből az ízelítő-
ből azonban bőven kaptunk. 
Megismertette velünk törté-
nelmünk egy jelentős részét, 
amely Erdélyhez kapcsoló-

dik. Megköszönjük szervező 
munkáját, és a lelkes idegen-
vezetést. Körutazásunk során 
több emlékhelyen elhelyeztük 
a tisztelet és a megemlékezés 
koszorúját.

Ispánkúton Petőfi Sándorra 
emlékeztünk. Tovább utaz-
va Szejkefürdőn megtekin-
tettük Orbán Balázs kopjafás 
– féldomborműves síremlé-
két, Farkaslakán a híres szé-
kely író Tamási Áron sírjánál 
gyújtottunk mécseseket.

Tiszteletünket tettük a ma-
défalvai emlékmű előtt, me-
lyet az 1764-es vérengzés ál-
dozatainak emlékére emeltek.

Kirándultunk Csíkszeredá-
ra, Csíksomlyóra, Homoród-
ra, Székelyudvarhelyre, ahol 
megtekintettük az Emlékezés 
parkját. Koszorút helyeztünk 
el a vándor székely, Wass Al-
bert mellszobrán, majd kirán-
dulásunkat tovább folytattuk. 
Voltunk Parajdon a sóbányá-
ban, fürödtünk Szovátán a 
Medve-tóban, majd megte-
kintettük a Szent Anna-tavat 
és bejártuk környékét.

Hazautazásunkat megelő-
zően Székelykeresztúr neveze-

tességeivel ismerkedtünk. A 
főtéren Petőfi Sándor szobra 
áll. A szobrot körülállva ven-
déglátóinkkal közösen eléne-
keltük a székely, majd a ma-
gyar himnuszt. Ellátogattunk 
a Gyárfás-kúriába. A kert-
ben Petőfi körtefája áll, amely 
alatt utolsó versét írta.

Körutazásunk során csodá-
latos tájakat láttunk, több év-
százados történelmi helyeket, 
és megismerkedtünk az ott 
élő emberekkel, akik a nehéz 
körülményeik ellenére is hűen 
őrzik magyarságukat. Ott meg 
lehet tapasztalni, hogy milyen 
az igazi vendégszeretet.

Öt perc beszélgetés után 
már otthonukba invitálják az 
ismeretlent, egy pohár bor-
ra, frissen sült házi kenyér-
re és jó szóra, mert ez mindig 
akad.

„Itt valójában Istenhez hi-
szi magát közel a természet 
nagyszerűsége által megha-
tott, a világ semmiségei fölé 
emelkedett ember, itt minden 
érzés isteni, minden gondolat 
ima, minden eszme ihlettség-
gel határos.” (Orbán Balázs)

Földváriné Simon Ilona

A cím egy valódi mókus-
mentésre utal, amit táboro-
zásunk egyik estéjén vettünk 
észre a lányok fürdőszobájá-
ban és amit végül visszaen-
gedtünk a természetbe egy 
kislány jóvoltából.

Ez és még megannyi élmény 
tette emlékezetessé a Györffy 
István Általános Iskola  Felsős 
Diákönkormányzata július 14 
– 18-ig tartó útját a Mátrában, 
Sástón, 29 gyermek, 5 felnőtt 
kíséretében. 

Megismerhettük a Tisza-tó, 
Sástó, Mátraháza, Mátrafü-
red, Gyöngyös, Parád, Recsk, 
Visonta és Verpelét nevezetes-
ségeit, a Kékes-tető gyöngy-
szemét, a bob és az adrenalin 
pálya adta izgalmakat, s meg-
annyi csodás Mátra – adta lát-
ványt. 

Gyönyörködhettünk az 
Északi – Középhegység vul-
kanikus eredetű hegylánca-
iban, állat- és növényvilágá-
ban, s mindezt kellemes túrák 
alkalmával tapasztalhattuk 
meg. S tettük mindezt együtt, 
egymásért, a közösségalakítás 
szellemében, melyre sok-sok 
lehetőség adódott az 5 nap fo-
lyamán. 

Köszönjük a Városi Önkor-
mányzatnak, a Varázs Üzlet-
háznak, Kuruczné Marikának 
valamint a táborozók szülei-
nek anyagi és természetbeni 
támogatását. 

Bár az idő nem volt mindig 
kegyes hozzánk, de reméljük, 
hogy minden táborozó szá-
mára örök emlék marad az itt 
eltöltött 5 nap emléke. 

Táborvezetőség

Megemlékezés 
Kenderesen

2008. szeptember 7-én 
(vasárnap) kerül sor Ken-
deresen vitéz nagybányai 
Horthy Miklós Magyar-
ország kormányzója, Ken-
deres Város díszpolgá-
ra újratemetésének 15. év-
fordulója alkalmából ren-
dezett megemlékezésre, a 
Horthy-ligetben.

Program
10:00 Istentisztelet – Cseh 

Judit református lelkész
 Szentmise – Galsi János 

római katolikus plébános
11:00 Megemlékező be-

szédek
11:30 Koszorúzás a Horthy 

család kriptájánál.
Rendezvényünket meg-

tiszteli jelenlétével özv. 
Horthy Istvánné Főmél-
tóságú Asszony és fia, 
Horthy István

Barangolás Erdélyben

„Mátrai mókusok”
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Lakóépület-tűz Bucsán
Augusztus 17-én, 17 óra 

33 perckor Bucsára, a Ka-
nizsai utcába kezdte meg a 
vonulást 2 karcagi gépjár-
műfecskendő 8 tűzoltóval. 
A jelzett helyen lakóépület 
szobája égett. Az egységek 
az oltás során egy PB gáz-
palackot is eltávolítottak. A 
lakás tulajdonosa könnyebb 
sérüléseket szenvedett. A 
munkálatok 19 óra 20 perc-
kor értek véget.

Avar tűz
Augusztus 19-én 18 óra 

30 perckor érkezett jelzés, 

miszerint a Karcag, Püs-
pökladányi úti vasúti át-
járónál, a vasúti töltésnél 
száraz fű, gaz ég kb. 1 km 
hosszon. A beavatkozó egy-
ségek fél óra alatt oltották el 
a tüzet.

Szénakazal tűz
Augusztus 24-én 05 óra-

kor érkezett jelzés. A Kar-
cag, Duna utcában egy kis-
méretű szénakazal gyulladt 
ki. A kiérkező egységek 2 
db „D” sugárral és kéziszer-
számokkal oltották el a tü-
zet.

 TŰZOLTÓSÁG 

TŰZKAKAS

Az 
AGROHUNGÁRIA 

Cégcsoport 
főagronómust 

keres.
Felvétel: 
 egyetemi végzettségű 

agrármérnök, 
gyakorlattal.

Előny: 
- növényvédelmi 

képesítés 
- egyéb végzettség
- nyelvtudás.

Érdeklődni: 
 59/503-553, 
 06/20-353-5738.

A Zádor Úti Általános 
Iskola pályázatot hirdet 
Gyógypedagógus mun-
kakör betöltésére, határo-
zott időre, 2008. szeptem-
ber 01. naptól. Érdeklőd-
ni az iskola igazgatójánál 
személyesen vagy az 503-
085-ös telefonszámon le-
het.

A Szentannai Sámu-
el Mezőgazdasági Szak-
középiskola, Gimnázium 
és Kollégium 2008. szep-
tember 8-tól érettségit adó 
szakközépiskolai képzést 
indít levelező tagozaton.

A jelentkezés feltéte-
le legalább nyolc általános 
iskolai végzettség.

Augusztus 29. péntek
Berek – Kiss A. úti
Augusztus 30. szombat
Berek – Kiss A. úti - nyitva 
Augusztus 31. vasárnap
Berek – Kiss A. úti
Szeptember 1. hétfő
Oroszlán – Kórház úti

Szeptember 2. kedd
Betánia – Széchenyi sgt.
Szeptember 3. szerda
Betánia – Széchenyi sgt.
Szeptember 4. csütörtök
Kígyó – Horváth F. úti
Szeptember 5. péntek
Berek – Kiss A. úti

Gyógyszertári ügyelet

Megnyitotta kapuit a 
Guru cafe és szolárium 

az Aldi mellett. 
Sok szeretettel várjuk 

a barnulni és kávézni 

vágyókat igazi olasz 

kávékülönlegességekkel.

Biztos vagyok benne, hogy 
a pedagógusok és a diákok 
egyforma örömmel készül-
nek az új tanévre. Ami a ta-
nári karokat illeti, telefonos 
körkérdésünk idején vol-
tak az alakuló értekezletek, 
azt meg a könyvesbolt dol-
gozóitól tudom, hogy a tan-
könyvek nagy része megér-
kezett.

A nyár egyébként a szoká-
sos meszeléssel, festéssel, ta-
karítással telt el a tanintéze-
tek felett, a Györffy István 
Általános Iskolában emellett 
még folytatódott a fűtés kor-
szerűsítése és az üvegfalcsere, 
a Kiskulcsosi iskolában pedig 
linóleumcsere és parkettafel-
újítás is történt, részben szü-
lői segítséggel. Köszönet érte. 
De akadtak egyéb vakációs 
mulatságok is. A györffysek 
Londonban, Szántón, Dégen 
illetve a NEFAG Rt. (Szolnok) 
erdei szabadidős házában és a 
nyári napköziben múlathat-
ták az időt. A kiskulcsosiak 
diákönkormányzata Bükk-
szentkereszten szervezett tá-
bort és két sporttáboruk is 
volt a cseresznyéjéről híres 
Nagykörűben.

Ahogy látszik, a 2008/9-
es tanév újdonsága lesz az 5. 
osztályokban bevezetett nem 
szakrendszerű oktatás, egyéb-

ként pedig az eddig megszo-
kott lehetőségek várják a ta-
nulókat.

Az Arany János Általános 
Iskolában az alsósok iskola-
otthonos osztályokba járhat-
nak, az emelt szintű ének-ze-
ne oktatás pedig már több 
évtizedes hagyomány az is-
kolában. Az augusztus 25-ei 
iskolalétszám: 13 tanulócso-
port 260 tanulóval (közöttük 
2 első osztály 39 elsőssel). A 
tanári létszám - 30 fő - itt is 
teljes, de még angol és német 
szakos tanárt keresnek.

A Györffy István Általá-
nos Iskolában, ahol az an-
gol nyelv emelt szintű okta-
tása mellett néptánc és úszás 
tanulásra is lehetőség van, 
19 osztályban 458 diák tanul 
2008/9-ben, két első osztályt 
indítottak 44 tanulóval.

A Kiskulcsosi Általános 
Iskola 12 osztályban tanu-
ló 228 diákját (köztük 1 osz-
tályban 23 elsős), 21 pedagó-
gus oktatja majd, és három 
napközis és 1 tanulószobai 
csoport is rendelkezésre áll. 
Mint igazgatónő elmondta, 
a gyógytestnevelés megszer-
vezéséhez és a sajátos nevelé-
si igényű tanulók oktatásához 
is biztosítják a feltételeket.

A Kováts Mihály Álta-
lános Iskola immár két te-

lephelyen (Kálvin 5. és Kál-
vin 9.) működik, mert a Dó-
zsa Gy. úti épületet visszaad-
ták az önkormányzatnak. A 
Kovátsba 19 osztályban 473 
tanuló jár majd, köztük két 
osztálynyi, 52 fő elsős. 

Az év folyamán jelentősen 
kibővült az ősszel 13. tanévét 
kezdő Nagykun Református 
Általános Iskola, hiszen pár 
hónapja átadták a Varró ut-
ca 4. sz. alatti Hitéleti Köz-
pontot, ahol négy tanterem 
és kiszolgáló helyiségek kap-
tak helyet. Az új tanévben 69 
elsőse lesz a Refinek három 
osztályban, az iskolai lét-
szám pedig 325 fő 14 tanuló-
csoportban. Az idén öt peda-
gógus felvételére került sor, a 
tantestület létszáma így 26 fő.

A Zádor Úti Általános Is-
kolában 25 elsőst köszönt-
hetnek szeptember 1-jén, az 
iskolai létszám 14 tanulócso-
portban 237 tanuló és 29 pe-
dagógus. Az Zádorban, mint 
tudjuk, elsőtől kezdve tanul-
nak informatikát a diákok.

Karcag város általános is-
koláiban tehát 190 pedagógus 
irányítása mellett 1.981 tanu-
ló (köztük 252 első osztályos) 
kezdheti meg a tanévet szept-
ember 1-jén.

Elek György 

Az idén július 5-14. között 
már 20. alkalommal került 
megrendezésre az Ifjúsági 
Vöröskeresztes Világtalálko-
zó a németországi Bad Müns-
tereifelben. A találkozón 17 
ország 4-4 fős delegációi vet-
tek részt. Varga Szabolcsot, a 
Megyei Ifjúsági Vöröskereszt 
elnökét, Mátyus Ditta, Veres 
Anikó és Nagy Andrea Szand-
ra karcagi önkénteseket ér-
te az a megtiszteltetés, hogy 
Magyarországot képviselhet-
ték.

A tábor egyik célja a nem-
zetközi kapcsolatok kiépítése, 
ezért nemcsak a szállásain-
kat alakították ennek a szel-
l e m é b e n , 
de a bemu-
t a t k o z á s -
kor min-
den ország-
nak ízelítőt 
kellett ad-
nia a saját 
ku ltúrájá-
ból az éte-
lektől kezd-
ve a táncon 
át a neveze-
tességekig. 
Erre a fel-
adatra már 
itthon felkészültünk és olyan 
hungarikumokat mutathat-
tunk be, mint a paprika, a 
Túrórudi, Tokaji bor, a Pick 
szalámi, vagy a Miska-kan-
csó. A delegációs estén kel-
lett bemutatnunk képekben 
Magyarországot és a Vörös-
kereszt tevékenységét. Az el-
ső napokban kirándulásokat 
szerveztek nekünk, mégpedig 
többféle lehetőséget is, amit 
aztán sorshúzással válasz-
tottunk ki. Volt esti grille-

zés, de volt Nemzetközi büfé, 
ahol minden ország felvonul-
tathatta a maga gasztronómi-
ai csodáit. Az ötödik napon 
kezdődött az „Open World” 
Konferencia, és ahogy már 
megszokhattuk, itt is vegyes 
csoportokban kellett dolgoz-
nunk. Tábori videót, honla-
pot, pólót terveztünk és ké-
szítettünk, balesetszimu-
lációban vettünk részt, de 
feladatunk volt különféle pre-
venciós tevékenységek meg-
írása. A világtalálkozó utolsó 
napjaiban Észak-Rajna-Veszt-
fália tartomány székhelyére, 
Düsseldorfba látogattunk. A 
tizedik napon pedig a német 

Vöröskereszt egyik raktárát 
nézhettük meg. Ami a tábor 
szlogenjét („Nem vagy egye-
dül!” és „Csak fiatalosan!”) 
illeti, bizton állíthatom, min-
denki számára teljesült.

Ezúton szeretnénk megkö-
szönni a Kun-Mediátor Uta-
zási Iroda; ESSEN Kft., Fol-
print 2002. Kft., Tőkés ke-
rámia, Toyota Road Service 
Karcag, Bene Péterné az uta-
záshoz nyújtott segítséget.

Nagy Andrea Szandra

Iskolakezdés„Just Youthful!” - Csak fiatalosan
Karcagi fiatalok az Ifjúsági 

Vöröskeresztes Világtalálkozón

Iskolások és szüleik figyelmébe!
Az Erkel Ferenc Művészeti Iskola (Zeneiskola) pótfelvé-

telit hirdet új növendékek számára zeneművészeti és kép-
zőművészeti tanszakaira.

A pótfelvételire és beiratkozásra a Művészeti Iskolában 
kerül sor (Karcag, Szabó J. u. 1.) az alábbi időpontokban:

2008. szeptember 8-án (hétfőn) 15-18 óráig,
szeptember 9-én (kedden) 15-18 óráig,
szeptember 10-én (szerdán) 15-18 óráig.

Várjuk a művészetet tanulni vágyó gyermekeket!
Kérjük, hogy szüleikkel együtt jöjjenek a beiratkozásra!

Sipos Antal
igazgató
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A XVII. Nagykun Kulturális Napok nyitóprog-
ramjai augusztus 16-án a reggeli órákban kezdő-
dött a Kórház úti kosárlabda-pályán, felnőtteknek 
rendezett utcai kosárlabda-bajnoksággal. A dél-
utáni órákban másik két helyszínen folytatódott 
a program: a Városi Strandfürdőben zenés fürdő-
show kezdődött Ferenczi Béla és Monzinger Ferenc 
közreműködésével.

Délután négy órakor az Ifjúsági Ház adott helyet 
egy minden tekintetben érdekes és értékes vándor-
kiállítás megnyitójának. Az Európa Tanács Infor-
mációs és Dokumentációs központjának pályáza-
taira beérkezett alkotásokból állították össze a tár-
latot, amely a „Több mosolyt a gyermekek arcára! 
Gyermekek az erőszak ellen” címet viseli. 

A megnyitón Pappné Farkas Klára, a központ 
igazgatója beszélt az Európa Tanács „Építsük Eu-
rópát a gyermekekért a gyermekekkel” program-
járól, valamint bemutatta a képzőművészeti pályá-
zatot, melynek kapcsán szót ejtett a tárlaton látha-
tó munkákról is. Ezt követően dr. Fazekas Sándor 
polgármester nyitotta meg a kiállítást. A tárlaton 
megdöbbentő erejű képeket, montázsokat, fotó-
kat tekinthetnek meg az érdeklődők. Ahogy Papp-
né Farkas Klára elmondta, érdekes megfigyelni, 
hogy miként gondolkozik a világról egy kisgyerek, 
mondjuk egy óvodás, vagy egy alsós általános isko-
lás, és miként látja ugyanazt egy középiskolás. Aki 
eddig még nem tette, annak mindenképp érdemes 
megtekinteni ezt a kiállítást, amely szep tember el-
sejéig lesz látogatható.

Az esti órákban szintén az Ifjúsági Házban foly-
tatódott a nyitónap. Az udvaron felállított szín-
padon a debreceni Sunday Moped duó szolgáltat-

ta a zenét a mára hagyománnyá lett akusztikus ze-
nei est keretén belül. A Karcagon már korábban is 
fellépett duó (egy énekes és egy gitáros), az idén is 
nagy sikert aratott zenéjével. 

A szervezők jövőre Akusztikus zenei esték cím-
mel szeretnék nagyobb rendezvénnyé, vagy ren-
dezvénysorozattá bővíteni a sikeres programot. 
Úgy legyen!

(dh)

Kiállítás és monográfia

Valamivel több mint három évtizede, 1976 nya-
rán, július 22. és augusztus 5. között volt a frissen 
főiskola-hagyott Györfi Sándor első tárlata a Dé-
rynében, az emeleti nagyteremben. Most, a kul-
túra augusztusi ünnepén, 2008. augusztus 18-án a 

harminc éve alkotó művész tárlatát nyitotta meg a 
kunsági szívű életművet monográfiában elemző dr. 
Egri Mária művészettörténész. A kiállított alkotá-

sok, amelyek a Györfi-műteremből és környezeté-
ből ismerősek, önálló alkotások, illetve az alkotás 
folyamatának önálló műalkotássá lett, esetenként 
torzóként továbbélő, pompás darabjai. A fotókon 
bemutatott köztéri szobrok mellett több tárlóban 
láthatjuk a művész érmeit és kisplasztikáit. A tárlat 
egyben alkalom volt a most megjelent Györfi-mo-
nográfia ünnepélyes bemutatására. 

Média és kultúra 

Augusztus 19-én (kedden) a Városházán került 
sor a média és a kultúra kapcsolatát, az értékköz-
vetítés lehetőségeit vizsgáló szakmai találkozóra. 

A tanácskozás résztvevői a kisebb közösségek ál-
tal létrehozott, illetve a kisebb földrajzi egységek-
ben élők tájékoztatására, képviseletére teremtődött 
helyi tévék, lapok, és a velük szemben támasztott 
elvárások szemszögéből vizsgálták a helyi média 
egyre fontosabb szerepét. A tanácskozásnak négy 
karcagi előadója volt: Daróczi Erzsébet (Új Néplap) 
a levezető tisztségét vitte, Brehó Mónika a Kar-
cag TV műsorstratégiájáról, Ruzicska Ferenc (Elek 
György) a karcagi hírlapok 130 éves hagyományá-
ról beszélt, Dede Géza közelmúltban készült fotóit 
pedig kiállításon tekinthették meg a résztvevők. 

A Nagykunság népművészete

Délután újabb kiállítás nyílt, ezúttal a Nagykun 
Múzeumban. A Nagykunság népművészetét be-

mutató tárlatot, úgy is, mint az intézmény vezetője, 
mint a tájegység fazekasságának kutatója és mint 
a Nagykunsági Népművészek Egyesületének veze-
tője dr. Nagy Molnár Miklós nyitotta meg. A bőr 
és textilmunkákat, hímzéseket, csipkéket, bútoro-
kat, fafaragásokat, a fazekasok, kovácsok munká-
it felvonultató, remek kiállítással rukkolt elő a mú-
zeum. E helyt szeretnénk rá felhívni az érdeklődők 
figyelmét. 

Malomtörténeti gyűjtemény

Az ezen a délutánon megnyílt újabb kiállítás, il-
letve gyűjtemény több szempontból is csatlako-
zik augusztus vége ünnepeihez. Tudjuk, hogy idők 
múltával a kun nép szántóvetővé lett, s a 18-19. szá-
zadban már nem kardjával és íjával, hanem min-
den elvárásnak megfelelő, a Himnusz szerint isteni 
áldásnak tekinthető búzájával, lisztjével és kenye-
rével kápráztatta el honfitársainkat. A pompás bú-
za teremtette meg a 19. század végére a város hí-
res malmait és malomiparát, amely több mint száz 
év után ma már elenyészni látszik. Szerencsére a 
molnárok, meg a városban nevelődött molnár di-
nasztiák összetartó népek. Először csak Szabó Im-
re egykori molnár tüsténkedett a régi malmi em-
lékek összegyűjtésén, azután felsorakozott mellé 

Márkus János ny. főmolnár családostól és a többi-
ek. Az országos védettséget élvező kövesdarálóban 
hely is került, és augusztus 19-én délután Pánti Il-
dikó képviselőnő sok-sok érdeklődő jelenlétében át 
is adta a gyűjteményt a nagyközönségnek. A meg-
nyitóra érkezettek között szorongva azon tűnőd-
tem, mennyire jó lenne az új kenyér ünnepét, he-
lyi sajátosságként a karcagi vagy esetleg az alföldi 
malmok emlékünnepévé tenni. Az egykor világhí-
rű iparág és mesterei igazán megérdemelnék.

XVII. Nagykunsági Kulturális Napok
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Pro Urbe-díjasok
Dr. Fazekas Mihály

tanár, néprajzkutató
Karcagi gazdacsaládban született 1934. augusztus 3-án. A 

karcagi gimnáziumban tett érettségi vizsga után a debrece-
ni Kossuth Lajos Tudományegyetem néprajz szakos hallga-
tója, Gunda Béla professzor tanítványa lett. 1958-ban ma-
gyar-történelem szakos diplomával került vissza a szülővá-
rosba, ahol előbb a Kiskulcsosi Általános Iskola, majd több 
mint két évtizedig a Mezőgazdasági Szakközépiskola tanára 
volt. A tanári munka mellett nagy szorgalommal végezte a 
néprajzi gyűjtőmunkát. Doktori disszertációját Kunmadaras 
juhászatából írta 1979-ben. 1985-től nyugdíjba vonulásáig a 
Györffy István Nagykun Múzeum munkatársa lett. A mú-
zeumban eltöltött évtized alatt számos tanulmányt, és cik-
ket írt, és megjelentek A karcagi református egyház történe-
te (1991), Karcag népi táplálkozása (1994), s az Én így láttam: 
Napló 1956 című könyvei, de állandó szerzője lett a helyi la-
poknak, oktatója a citerázóknak, presbitere majd főgondno-
ka a református egyházközségnek. Kiemelkedő néprajzkuta-
tói munkásságát és a népzenei kultúra megőrzésében végzett 
tevékenységéért vehette át a Pro Urbe elismerést.

Dr. Nagy Sándor
főorvos

Kiskunmajsán született 1939. december 14-én. Az általá-
nos iskolát szülővárosában végezte, majd a kecskeméti Kato-
na József Gimnáziumban érettségizett. Jelentkezését az Or-
vostudományi Egyetemre – származása miatt – évekig el-
utasították, de célját soha sem adta fel, műtős-segédként dol-
gozott az Országos Baleseti Intézetben, a katonai szolgálat 
idején pedig felcserként tevékenykedett. A ’60-as évek elején 
vették fel az egyetemre, s 1969-ben avatták orvos doktorrá. 
Feleségével, dr. Papp Ágnessel a karcagi kórházba kerültek. 
Dr. Nagy Sándor a későbbiekben sebészetből, majd baleseti 
sebészetből tett szakvizsgákat, az utóbbi tette lehetővé, hogy 
Karcagon is önálló osztály lehetett a traumatológia, amely-
nek 1978-tól három évtizedig, elhunytáig osztályvezető főor-
vosa volt. Hihetetlen szakmai elhivatottsággal rendelkezett, 
életének értelme a gyógyítás, a sikeres műtétek elvégzése volt. 
Szabadidejében is állandóan rendelkezésre állt, segítette kol-
legáit, átadta tapasztalatait. Mint életművének értékelésében 
elhangzott, a kórház történetének egyik meghatározó szemé-
lyisége volt, emblematikus alakja azon keveseknek, akik itt 
kezdték munkájukat és ugyanezen a munkahelyen élték le az 
életüket. Hosszantartó súlyos betegség után 2008. január 23-
án hunyt el. Életművét Karcag városa posztumusz Pro Urbe-
díjjal ismerte el.

Karcag Város Közbiztonságáért Díj
Szőke József

rendőr főtörzszászlós

Karcagon született 1969-ben, huszonegy éve, 1987. október 
30-án került a rendőrség állományába, 1990. január 1-jétől a 
Karcagi Rendőrkapitányság munkatársa, jelenleg a kapitány-
ság bűnügyi osztályán a felderítő alosztály megbízott vezető-
je. Mint parancsnoka írja: „a Rendőrkapitányság állományá-
ban eddig végzett munkája során, elsősorban a bűnügyi te-
vékenység tekintetében és a körözési munkában kiemelkedő 
szintű szakmai ismeretekre és jártasságra tett szert, a kapi-
tányság működési területén az egyik legnagyobb hely- és sze-
mélyismerettel rendelkező kollega, aki elemzőkészsége és 
ítélőképessége révén eredményesen látja el munkáját. Állo-
mányba kerülése óta 10 alkalommal részesült kapitányságve-
zetői, megyei rendőrfőkapitányi, illetve az ORFK vezetői di-
cséretében”. Munkáját ezúttal Karcag város Közbiztonságáért 
díj odaítélésével ismerték el.

Az augusztus 20-i ünnepi önkormányzati ülésen vehette 
át a Magyar Művészetért és Herend által adományozott Ár-
pád fejedelem díjat Györfi Sándor szobrászművész, akit ab-
ból az alkalomból is köszöntöttek, hogy augusztus elején ne-
ki ítélték Székelykeresztúr város Pro Urbe-díját. Ugyancsak 
az ülésen gratuláltak az immár Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyéért díjas Kurucz István vállalkozónak, Karcag város ön-
kormányzati képviselőjének.

az Országzászló felvonása 
után ünnepi önkormányza-
ti üléssel folytatódtak. Az ün-
nep szónoka a székelykereszt-
úri Benyovszki Lajos, a Har-
gita Megyei Közgyűlés kép-
viselője beszédében kiemelte: 
„Aki államot alapít, és aki or-
szágot épít, az nemzetet is épít 
ugyanakkor. Aki pedig azt hi-
szi, hogy ez a munka befeje-
ződött, az nagyon téved. Ez a 
munka sosem fejeződik be. Ma 
is építeni kell a nemzetet, ma 
is feladat úgy megőrizni ön-
magunkat, hogy közben iga-
zodjunk Európához. Hatalmas 
hit és hatalmas tudás kell ah-
hoz, hogy ami bennünk jó, azt 
mindenképpen megtartsuk és 
ami az egyesülő Európában jó, 
azt mindenképpen átvegyük. 
A történelmet nem elég idézni, 
nem elég szeretni sem. A tör-
ténelemhez méltónak kell len-
ni. A mai nemzedéknek Szent 
István-i feladata van, egysége-
síteni a szétdarabolt nemzet-
részeket.” Az ünnepségen dr. 
Fazekas Sándor kitüntetése-

ket, elismeréseket adott át. Az 
önkormányzat Pro Urbe-dí-
jat adományozott dr. Fazekas 
Mihály ny. tanár, néprajzku-
tató és (posztumusz) dr. Nagy 
Sándor főorvos részére. Szőke 
József r. főtörzszászló, a Kar-
cagi Rendőrkapitányság mun-
katársa pedig a Karcag Város 
Közbiztonságáért kitüntetést 
vehette át. 2008. augusztus 19-
én Szolnokon, a Megyei Köz-
gyűlés ünnepi ülésén Kurucz 
István magánvállalkozó, bir-
kózó szakedző Jász-Nagykun-
Szolnok Megyéért Díjat vette 
át. A világi ünnepséget búcsúi 
szentmise követte a római ka-
tolikus templomban.

A délután már teljes egé-
szében a vigasságé volt. Ko-
csik, hintók, szekerek és 
munkagépek, valamint lo-
vasok sokasága tette meg az 
aratófelvonulás szokásos út-
vonalát, általános érdeklődés 
közepette. A város központ-
jában, a Toronyház előtt dr. 
Fazekas Sándor egy-egy üveg 
borral köszönte meg a felvo-
nulók részvételét, majd átvet-
te és köszöntötte az új kenye-
ret. Ezután a Pipás zenekar 
muzsikája mellett a tiszafü-
redi néptáncosok, valamint a 
Pántlika és a Kopogók együt-
tes, a nyugdíjas Népdalkör és 
a városi kórus adott műsort. 

A több napos rendezvény-
sorozat este Homonyik Sán-
dor előadóművész fellépésé-
vel, a TransylMania együt-
tes koncertjével és tűzijáték-
kal zárult.

(A Nagykunsági Kulturális 
Napok rendezvényeiről ké-
szült fotók megtekinthetők a 
város honlapján, a www.kar-
cag.hu-n)

- e -

A Szent István-napi ünnepségek 
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Lapzárta: 
2008. szeptember 2. (kedd) 

12 óra

Az előző évekhez hasonlóan 
ismét sok szép sikert értek el a 
karcagi ifjúsági sakkozók, ami-
nek eredményeképpen az or-
szágos ranglistán a 12. helyen 
állnak. A sok szép eredmény 
közül a tavalyihoz hasonlóan 
az idén is kiemelkedik Egyed 
Judit teljesítménye. Ő a rapid 
bajnokság 2. helyét követően a 
diákolimpián 4. helyezést ért el, 
melyet a 10 évesek magyar baj-
noksága követett, ahol 7. helye-
zést ért el. Ezek után a 8 évesek 
magyar bajnokságán vett részt 
Pakson, ahol ismét 2. helyezést 
ért el. Ezzel az eredménnyel jo-
got szerzett az Európai Uniós 
Bajnokságon való részvételre, 
melyet elvállalt. 

Ez a verseny több szempont-
ból is különleges volt, mivel a 
14 fős magyar csapat csapat-
vezetői tisztjére Egyed Zsol-
tot kérte fel a Magyar Sakkszö-
vetség. A versenyt immár 6. al-
kalommal rendezték meg az 
ausztriai Mureckben, ahol az 
idén először rendeztek a 8 éve-
seknek is bajnokságot. A ver-
seny különlegessége, hogy a 
korosztályokban a fiúk és a lá-
nyok együtt játszanak, de a vé-
gén külön kerül értékelésre az 
eredményük. Minden nap egy 
4 órás mérkőzést játszanak. A 
8 éveseknél 15 országból 32 fi-
atal vette fel a küzdelmet, kö-
zülük 13 lány. Előzetesen bíz-
tunk egy szép eredményben, 
de ezt nagyban befolyásol-
ja, hogy a lányok hányszor ját-
szanak fiúkkal, akik általában 
ügyesebben sakkoznak. A kez-
det jól sikerült, mivel egy ro-

mán fiút sikerült legyőzni. En-
nek örömére megkaptuk a ro-
mán bajnokság 2. helyezett kis-
fiúját, aki ezen a versenyen a 4. 
helyen végzett. Ellene egy vál-
tozatos partiban sikerült dön-
tetlent elérni. A harmadik for-
dulóban sajnos magyar ellen-
felet kaptunk Kaufmann Péter 
személyében, aki 3. volt a ma-
gyar bajnokságon. Ellene egy 
jó megnyitás után előnyös ál-
lásban egy könnyelmű lépés 
vereséget eredményezett. Mivel 
párosan szép az élet, a két ro-
mán ellenfél után megkaptuk a 
2. magyar ellenfelet is Csetneki 
Márk személyében, aki 2. volt a 
magyar bajnokságon. Ellene a 
jó megnyitást még jobb közép-
játék követett, melynek győze-
lem lett az eredménye. A vál-
tozatosság kedvéért ismét egy 
román kisfiút kaptunk ellen-
félnek, aki ellen hosszas küzde-
lem után a végjátékban sikerült 
a döntetlen állást vesztőre ron-
tani. Ezután egy szlovén kis-
fiút kellett volna legyőzni, de 
sajnos utolért minket a fáradt-
ság, és 3 óra játék után döntet-
len lett a parti eredménye. Ez-
után egy osztrák fiú követke-
zett, akit végre ismét könnyed 
játékkal sikerült legyőzni. Ek-
kor Judit került az élre a lányok 
között. Az utolsó előtti fordu-
lóban a változatosság kedvéért 
ismét egy román fiú lett az el-
lenfél, de a partiban sajnos Ju-
dit nagyon rosszul játszott, 
könnyű nyeréseket hagyott ki 
és könnyen adott ingyen bá-
bukat az ellenfelének, aki ezt 
megköszönte és a partit meg-

nyerte. Így az utolsó fordulót a 
3. helyen kezdtük meg, és ter-
mészetesen ismét egy kisfiú el-
len. A riválisok közül az élen 
álló román kislány és a 4. he-
lyen álló román kislány is egy-
egy román fiút kapott ellenfé-
lül, ami meglehetősen furcsa 
volt, mivel azonos országbeliek 
az utolsó fordulóban nem játsz-
hattak volna egymás ellen, ne-
hogy manipulálják a végered-
ményt. Azonban le a kalappal 
a románok előtt, mert mind-
két partiban a fiúk győztek, így 
a szintén nyerő francia kislány 
mögött egy hullámzó partiban 
kivívott győzelemmel sikerült 
a lányok között Juditnak a 2. 
helyet megszerezni. Továbbá az 
összesítésben 9 partiból 5 pont-
tal a 12. helyen végzett. Teljesít-
ményét növeli, hogy a mezőny-
ben ő volt az egyedüli lány aki 
csak fiúk ellen játszott. 

A magyar csapat is szép si-
kert könyvelhetett el, mivel Ju-
diton kívül sikerült még két 2. 
helyet és egy 3. helyet szerez-
ni, amivel a nemzetek közötti 
ponttáblázaton a 3. helyet sze-
reztük meg. Judit eredményes-
ségéhez hozzájárult a tavalyi 
VB részvétel, ahol rengeteg ta-
pasztalatot gyűjtött. Így külön 
köszönjük a támogatását Kun-
Mediátornak, a Kunagró 21 
Kft.-nek, az Erőforrás Kft.-nek, 
Wolf Lászlónak, valamint a fel-
készülésben segítséget nyújtó 
dr. Kozák Ottónak és Vízkele-
ti Pálnak. 

Egyed Zsolt beszámolóját le-
jegyezte: 

Fodor István 

A Nagykunsági Kulturá-
lis Napok egyik bevezető ren-
dezvényeként könyvelhettük 
el a Nagykun Horgász Egye-
sület évtizedes múltú halfo-
gó versenyét a Téglagyári ta-
von. A tó medrét, vizét, hal-
állományát és környezetét 
is rendszeresen karbantartó 
pecások mint mindig, most 
is kitettek magukért. Igaz, a 
szép, napos vasárnap délelőt-
tön elképzelni sem lehetett 
kitűnőbb időtöltést és kikap-
csolódást a 
versenysze-
rű zsinóráz-
tatásnál, a jó 
közérzet ről 
aztán már 
m i n d e n k i 
maga gon-
d o s ko dot t , 
a versenyt 
b e t e t ő z ő , 
mond hat n i 
napkoronázó 
e l l á t má ny-
ról, az em-
lékezetesen jó birkapörkölt-
ről viszont az egyesület. Volt 
is érdeklődés. Ahogy hallot-
tam, valamivel többen nevez-
tek, mint tavaly: 83 férfi és 5 
nő horgász foglalta el helyét 
a vízparton. Bár a halak több 

helyütt sem akartak kötélnek 
állni, de a 201,78 kilogram-
mos összfogás azért mégsem 
olyan rossz. A hölgyek között 
az első helyen végzett Nagy 
Lajosné (13,63 kg), a máso-
dik Nagy Renáta (4,7 kg), a 
harmadik helyezett pedig Ki-
sari Sándorné (2,4 kg) lett. 
A férfiak között tíz helyezést 
jutalmaztak: 1. Ferenczi La-
jos (18,76 kg), 2. Zoltán Csa-
ba (14,62), 3. Juhász Szabolcs 
(11,3), 4. Tóth Tibor (9,36), 

5. Nagy István (8,6 kg), 6. 
D. Nagy László (6,12), 7. Ba-
ga Sándor (5,85 kg), 8. Pus-
kás László (5,58 kg), 9. Szen-
tesi Tibor (5,57 kg), 10. Szilá-
gyi András (5,21 kg.).

- e -  

A nyár közepén Lovasno-
mád, hagyományőrző tábor-
ban vettem részt a karcagi 
Kecskeri pusztán. A tábort 
a „ Pusztai Róka” Nomád 
Hagyományőrző Egyesület 
szervezte Bene Sándor veze-
tésével.

A résztvevők életkora 5 
– 17 év között volt. A tábor 
helyszíne szép tanya-
si környezetben, ter-
mészetvédelmi terü-
let szomszédságában 
volt. Gazdag prog-
ramok segítettek fel-
idézni őseink élet-
módját, a régmúlt 
időket , kipróbálni a 
„lét”-et a történelmi 
időben és a termé-
szetes térben. Ked-
velt programok vol-
tak a lovaglás, kéz-
műves foglalkozások 
(agyagozás, ötvösség, neme-
zelés) kiváló mesterek segít-
ségével, a kor fegyvereinek (íj, 
kelevéz, karikás) megismeré-
se, használatuk elsajátítása. 

Kipróbálhattuk milyen egy 
eredeti mongóliai kazak jur-
tában aludni. Hát a „kényel-
me” nem hasonlít egy több 
csillagos szállodához, bár 
csillagok itt is voltak a jurta 
felett!

Esténként tábortűzön népi 
ételeket készítettünk: pl. mé-
zes-tejes puliszkát, slambu-

cot, tarhonyás húst, bárány-
sültet… stb.

Ismeretterjesztő előadá-
sok mutatták be a honfogla-
lás korát, a Karcag környéki 

védett természet élővilágát, a 
kunok betelepedését és ősho-
nos állatokat.

Furcsa érzés volt az öt nap 
után visszatérni a „civilizáci-
óba”. Nem is gondoltam vol-
na, hogy lehet számítógép és 
televízió nélkül is élni! Sze-
retném jövőre is kipróbálni!

Megállapítottam, hogy őse-
ink élete szép volt, 
de nem könnyű, hi-
szen mindennapjaik 
a létfenntartással és 
a harci edzettség fo-
kozásával teltek.

Szeretnék magam, 
és a többi résztve-
vő gyermek nevé-
ben köszönetet mon-
dani a szervezőknek 
és segítőiknek, hogy 
egy maradandó él-
ményben részesítet-
tek bennünket!

Vincze Kamilla 
6. oszt. tanuló

(Karcagi Nagykun Ref. Ált. 
Isk.)

Őseink nyomában Horgászverseny

Második hely Mureckben 

VERSENYKIÍRÁS

VI. Kunszentmiklósi 
Birkafőző Verseny

Kunszentmiklós Város Önkormányzata 
a XIV. Szentmiklósi Napok keretében 
Birkapörkölt-főző Versenyt rendez.

Verseny helye: Kunszentmiklós, Kálvin tér
Ideje: 2008. szeptember 13. 8.00 órai kezdettel
Célja: Hagyományőrzés
Díjazása: I-III. helyezett tárgyjutalomban részesül a 

szakmai zsűri részéről, valamint a társadalmi zsűri továb-
bi díjakat oszt ki.

Külön jutalomban részesül az a főző, aki népviseletben, 
a hagyományokat ápolva vesz részt a versenyen.

Nevezési díj: 1.000.-Ft
Nevezés: Szentmiklósi Napok Szervezőbizottság Vass-

né Kelemen Ágnes (20/9316379) nevére vagy személyesen a 
Polgármesteri Hivatal titkárságán (76/551-010)

Nevezés határideje: 2008. szeptember 13. 8.00 óráig

Az alapanyagot a versenyző hozza magával. A főzés fel-
tételeiről (állvány, bogrács, tűz stb.) is ő gondoskodik. Főz-
ni fával vagy gázzal lehet. Minden főzőnek egy számozott 
tálba kell a pörköltet a zsűri részére átadni 13.00 órakor. 
A főzéshez szükséges vízvételi lehetőséget a verseny kiíró-
ja biztosítja. A vendégek részére pedig asztalt és padot he-
lyez el.
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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 családi 
ház eladó. 4 szobás, tetőteres, garázsos; ipa-
ri áram, kábel tv, fúrott kút, klíma, elektro-
mos kapu van. Tel.: 06/30-239-9121. 
Kórház úti lakótelepen, IV. emeleti lakás el-
adó. Tel.: 59/314-781.
Összközműves építési telek eladó. Karcag, 
Kálvin utca 15. Tel.: 06/20-916-1192.
Karcagon, a Könyvtár mellett 135 m²-es 
gázkonvektoros, gáz- és cserépkályha fű-
tésű kertes családi ház garázzsal – vállalko-
zásra is alkalmas – eladó. Tel.: 06/70-300-
9730 v. 06/59-311-910 (este).
Debreceni nagyerdei övezetben, Kossuth 
és Agrár egyetemekhez gyalog 10 percre 
4 emeletes, tégla építésű, magasföldszinti, 
frissen felújított, gázfűtéses (konvektor) kis 
közös költségű, vízórás, 1,5 szobás (külön 
bejáratú) lakás tehermentesen, tulajdonos-
tól reális áron eladó. U.itt fekvő kondipad 
súlyzóval, új állapotban; komplett új fa gye-
rekágy; DVD lejátszó; színes TV; tölgyfa fara-
gott zsúrkocsi; falitéka eladó. Valamint var-
rást, 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.
100 m²-es családi ház eladó. Kandallóval, 
padlófűtéssel. Érd.: Karcag, Tavasz utca 15. 
Tel.: 06/59-401-447.
Régebbi típusú, hosszú verandás, fürdő-
szobás, konvektoros fűtésű ház eladó. 
Nagyvénkerti földszinti vagy első emeleti 
csere is érdekel. Tel.: 06/30-424-8505.
Karcagon a Madarasi úti társasházban I. 
emeleti 2 szoba összkomfortos középső 
48 m²-es lakás szeptemberi-októberi köl-
tözéssel 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.
A Varró úton kétszintes, 76 m²-es lakás el-
adó. Tel.: 06/30-325-7724.
Karcagon, a Cserepes utca 11. sz. alatti ház 
eladó. Tel.: 59/401-207.
Ha szeretne otthonához közel dolgozni, ak-
kor erre van lehetőség. Az Aldi és a Tesco 
között lévő és a szakközépiskola bejáratá-
nál új építésű családi ház vendéglátó egy-
séggel, parkosított környezetben eladó. Tel.: 
06/30-821-3937.
Budapest központjában a Práter utcában 54 
m²-es, 2 szobás, világos, nagy erkélyes, par-
kettás-járólapos panel lakás jó állapotban 
eladó. Klinikák, egyetemek, metró közel. 
I.ár: 10,6 M Ft. Tel.: 06/30-440-4704.
Karcagon, az Ady E. u. 2-ben 2 szobás, IV. 
emeleti lakás eladó. Tel.: 06/30-857-9464.
Karcagon áron alul családi ház eladó. 
Gázkonvektor + cserépkályha fűtéssel, össz-
komfortos műhely, garázs, 3 fázis, alsóépü-
letek. Tel.: 06/20-533-8934
Eladó Karcagon 1 szobás, összkomfortos, 
régi típusú házrész, nagy kerttel és udvarral. 
I.ár: 3,5 M Ft. Tel.: 06/20-391-5205.
Karcagon csendes, szép környezetben pad-
lástér beépítéses családi ház eladó. Tel.: 
06/30-857-9464.
Bucsa központjában, a park mellett 86 m²-
es tégla építésű, tetőtér beépítésű, felújí-
tott, kombinált fűtéssel ellátott (gázkon-
vektor, csempekályha) családi ház eladó. 
Buszmegálló 1 perce, melléképület, ami kü-
lönálló házként is funkcionál, plusz egy 48 
m²es bármilyen más tevékenységre alkal-
mas egyterű építmény. I.ár: 11.800.000 Ft. 
Tel.: 06/30-436-7496.  
Táncsics körúton IV. emeleti, 2 szobás, erké-
lyes, felújított lakás (új műanyag nyílászá-
rók) reális áron eladó. Tel.: 06/20-583-3910.

Eladó összkomfortos családi ház. Különálló 
összkomfortos melléképülettel, 2 kapube-
járattal, garázzsal. A két épület külön-külön 
is eladó. www.ingatlanbazar.hu, tel.: 06/30-
681-0454.
Karcagon, a Vasút úton 3 szobás családi ház 
melléképülettel, garázzsal eladó. Tel.: 06/30-
857-9464.
Tanya eladó. U.ott a Komisz kertben 20 sor 
kertföld, kombi gyermekágy, árpa, kukorica 
eladó és garázs kiadó. Tel.: 06/70-275-1937 
v. 06/70-257-2045.
Eladó 10 sor kertföld a Kisvénkertben. Víz, 
villany, kövesút, kunyhó van. Érd.: Kg., Tőkés 
u. 34.
Tanya eladó lakó és több melléképülettel 
közvetlen vízpart mellett. Víz, villany van. 
Tel.: 06/30-229-8516.
Karcag, Nagyvénkerti, IV. Béla király úton 
5.300 m²-en beépíthető belterület eladó. Víz 
és csatorna telekhatáron belül. Lakáscélú in-
gatlant beszámítok. Tel.: 06/20-805-2338.
Karcag, Koppány u. 15. sz. alatti ház eladó 
vagy I. emeletig lakáscsere is érdekel. Tel.: 
06/20-264-2992.
Karcagon cserépkályhás és gázkonvektoros 
családi ház eladó. U.itt épület faanyag sür-
gősen eladó. Tel.: 59/400-802 (reggel 8 órá-
ig, délben és 18 órától).
Eladjuk vagy elcseréljük központban lévő 
két családnak alkalmas előkertes, jó állapo-
tú családi házunkat 2 db lakásra vagy 1 db 
I. emeleti értékkülönbözettel. Tel.: 59/311-
202 (este), 06/30-939-4433 (bármikor).
A Tégláskert I-ben kövesút félen csendes 
helyen jól fűthető 1 szoba konyha + mel-
lékhelyiség sok fiatal gyümölcsfával eladó. 
850.000 Ft. Víz, villany van. Tel.: 59/312-562 
v. 06/20-411-9686.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! A teljes men-
tális képesség kifejlesztése Tel.: 06/1-225-
0393 www.maharishi.hu
Eladó 120 l-es hűtő, 120 l-es fagyasztó szek-
rény, 2 fotel, ágyneműtartó, dohányzó asz-
tal, 1 db középszőnyeg, 2 db akkumuláto-
ros gyerek motor. Érd.: Kg., Dózsa Gy. u. 46. 
Tel.: 59/314-094.
Egerben fürdőhöz, Szépasszony völgyéhez 
10 percre kertes házban szoba kiadó. 1.500 
Ft/fő. Tel.: 06/70-540-0212.
Gáztűzhely palackkal, fotelok, ruhaneműk 
eladók. Tel.: 06/70-303-3200.
Végkiárusítás az ELEGANT 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 állapot-
ban eladó. Tel.: 59/311-477.
Önetető beton vájú, szecskavágó, kúpcse-
rép, 200 l-es vashordó, 20-50 l-es ballon, 20 
tag radiátor, konvektor, vas szemetes kuka, 
új- és használt ajtók, használt ablakok, cse-
répkályha ajtók, 220 V levegő kompresszor, 
25 zsák rizshaj, új üstház, Norton kút, után-
futó, bérházi konyhabútor, ½ colos 25 fm-es 
slag, 28-as férfi kerékpár, gépkocsi köpeny, 
185/60 R 14 Barum 4 db, 220 V-os – 180 W-
os Co hegesztő. Tel.: 59/312-679.
Ha sokallja a gáz árát, válassza a napener-
giáját. Tel.: 59/311-594, 06/30-236-5858 v. 
06/20-968-3060.
Hagyatékból téli-nyári férfiruha, vesztern 
csizma valamint Jókai: Lélekidomár I-II., 
Szent Biblia és Keresztény énekeskönyv el-
adó. Tel.: 06/30-995-6929.
Romet és Babetta sm. kerékpár, üst-üst-
házzal, olaj és vegyes tüzelésű kályha, mo-
sógép, gáz falimelegítő, heverő, fotel, nagy 
méretű virágok eladók. Tel.: 06/20-533-
8934.
Zug I-ben 10 sor kertföld eladó. Kunyhó, 
víz, villany van. U.itt bontott cserépkályha 
eladó. Érd.: Kg., Liget utca 43. Tel.: 59/314-
141.

Eladó káposzta gyaluk, fotelek, fagyasztó-
szekrény, asztalok, székek, kemping kerék-
pár, gyerek kerékpár, Danuvia (csak a mo-
torja). Érd.: Kg., Tőkés u. 34.
Új seprű jól seper. Idei termésből erős köté-
sű cirok és vesszőseprű kapható. Támasztó 
létra méretre rendelhető a karcagi piacokon 
vagy a Takács P. u. 9/a sz. alatt Janibácsinál. 
Eladó román étkezőasztal (12 személyes) + 
6 szék, 1 db kemping kerékpár, 1 db körfű-
rész. Tel.: 59/313-595.
Kifogástalan állapotban lévő Zanussi hű-
tőszekrény (200 literes) eladó. Tel.: 06/20-
467-6102.
Eladó 55 db közepesbála hereszéna. Esetleg 
süldőre vagy vágóbirkára is elcserélném. 
U.itt a Völgyes I-ben 20 sor hereföld eladó. 
Tel.: 59/312-562 v. 06/20-411-9686.

Állat
Karcagon Beagle kiskutyák oltva, féregtele-
nítve eladók. Tel.: 06/70-776-4575.
Nagy testű húsgalamb költőpárok és vágni 
való galambfiókok eladók. Érd.: Kg., Kuthen 
u. 31. Tel.: 59/314-317.
Kedves, 4 éves fekete puli kan szerető gaz-
dit keres. Lehetőleg idősebb bácsit vagy né-
nit. Tel.: 59/312-562.
Texán költőpárok, Posta, Szarka, Debreceni, 
Texán, Pacsirta ez évi fiatal galambok el-
adók. Érd.: Kg., Takács P. u. 9/a.
Frissen vágott pecsenye galamb konyha-
készre tisztítva eladó. Tel.: 06/30-252-8698.
3 éves Bordeaux-i dog szuka gyermekszere-
tő (hamarosan tüzelő) 1 kölyök visszaadás-
sal eladó. Tel.: 06/30-628-7485.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jelzáloghitel 
akár jövedelemigazolás nélkül is. Személyi 
hitelek, lakásvásárlási hitel. Több banki hát-
térrel! Teljes körű 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 készítése. 
Szitanyomás. Plasztikus betűvágás 15.000 
Ft/m²-től. Tel.: 06/30-619-8072.
Szőnyegszövést vállalok megrendelésre 
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.
Ápolónői képesítéssel vállalnám idős beteg 
embereknek injekció beadását, sebkötö-
zését, bevásárlást és egyéb segítséget. Tel.: 
06/30-279-2880.
Ruhajavítást vállalok! Ugyanitt hullámos 
papagájok eladók. Érd.: Kg., Fecske u. 14. 
Tel.: 06/70-594-7899.
Vállaljuk munkálatok elvégzését jól képzett 
szakemberekkel: épületek építését, javítását, 
átalakítását. Bármilyen nemű kőműves mun-
kát, burkolást; udvarok, terepek tisztítását; 
földkábelek ásását, zúzalékolást, kapubejá-
rók javítását, aszfaltozását, épületek bontá-
sát. Akár részletfizetésre is. Nyugdíjasoknak 
magas kedvezményt tudunk biztosítani. 
Hívjon bizalommal! Több referenciával ren-
delkezünk. Tel.: 06/30-346-1454.

Gépjármű
Fiat Uno 1000-es, sötétkék, szép állapotú el-
adó. U.itt 4 db Dunlop autógumi új, 14-es 
eladó. Tel.: 06/30-223-3576.
Utánfutó kölcsönző és használt cipőbolt. 
Kg., Vasút u. 38. Tel.: 06/30-244-3666.
1988-as évjáratú Nissan Micra 1.0 személy-
gépkocsi jó állapotban, 8 hónap műszaki-
val, zöldkártyával eladó. I.ár: 150.000 Ft. Tel.: 
06/30-364-3658.

Apróhirdetés

Kézilabda

Augusztus 20-án került sor a 
karcagi strandröplabda bajnok-
ság döntőjének lebonyolításá-
ra: Ezt megelőzően a csapatok 3 
fordulón át gyűjtötték a ponto-
kat, hogy ott lehessenek a min-
dent eldöntő utolsó fordulóban. 
Már a kvalifikációs fordulók 
alapján is látni lehetett, hogy az 
idén jelentősen átalakult a me-
zőny, a gimnázium fiatal röp-
labdásai nem adták olcsón a 
bőrüket, sokszor törtek borsot 
a tapasztaltabb játékosok orra 
alá, pedig sokuk mögött csupán 
1 éves edzésmunka és gyakor-
lás áll. Talán ez az egyik legjobb 
indexe annak, hogy komoly for-
mában történik ennek a sport-
ágnak az oktatása a Gábor Áron 
DSE keretein belül.

A döntőbe a legjobb 8 csa-
pat került, a csoportmérkőzé-
sek után izgalmas keresztjáték 
várt mind a játékosokra, mind 
a szurkolókra. A döntő napjára 
szép számmal össze is gyűltek 
a szülők, testvérek és barátok, 
hogy szurkoljanak kedvenc pá-
rosuknak és egyszerűen élvez-
zék a röplabdasport szépségét.

A legnagyobb meglepetést va-
lóban a fiatalok okozták: mind-
végig nagy akarattal és győz-
ni akarással küzdöttek a dön-
tőben, egyáltalán nem tisztelték 
az idősebb, rutinosabb ellenfe-
leket. A legnagyobb meglepetés 
az ezüstérmet szerző Vígh Zsolt 
és fiatal párja, a jelenleg még 
csak 15 éves tehetséges röplab-
dázó, Székely András, aki kü-
lön kiemelkedőt produkált ezen 
a játéknapon. A fiatalok közül 

ugyancsak kitűnt játékával Futó 
Tamás, Nagy Attila és Oszlánczi 
Máté is, de ők a döntőben ezút-
tal csak szerényebb eredmény 
elérésére voltak képesek.

A győztesnek járó legnagyobb 
serleget a Kun Ferenc - Pintér 
Zsolt kettős szerezte meg, ők 
mindvégig kiemelkedően ját-
szottak mind az előző forduló-
kon, mind a döntőben, és csak 
alig-alig tudták őket megszorí-
tani az ellenfelek, így megérde-
melten végeztek az első helyen. 
Az ezüstérmet a már fenn em-
lített Vígh - Székely duó, míg a 
bronzérmet a Kiss János - Laczi 
Zsolt kettős nyerte.

Köszönjük a Karcag Váro-
si Fürdő és a Sportszolgáltató 
Központ támogatását. A hely-
színt az előbbi, a díjakat az 
utóbbi intézmény biztosította.  
Szeptembertől teremben folyta-
tódnak majd a mérkőzések, jö-
vő nyáron pedig újra találko-
zunk a strandröplabda bajnok-
ság mérkőzésein.

A döntő végeredménye: 1. 
Kun Ferenc-Pintér Zsolt, 2. Ví-
gh Zsolt-Székely András, 3. 
Kiss János-Laczi Zsolt, 4. Dr. 
CS. Szabó Zsolt-Seletye Róbert, 
5. Godó Tamás-Varga Péter, 6. 
Futó Tamás-Oszlánczi Máté, 7. 
Nagy Tibor-Nagy Attila, 8. Asz-
talos Tamás-Harsányi Zsolt.

A gimnázium fiatal röplabdá-
sai időközben részt vettek Deb-
recenben a nemzetközi Eötvös-
kupán, de erről majd csak a kö-
vetkező számban fogunk írni.

Major János
szaktanár, edző

Megszületett a döntő végeredménye

Strandröplabda

A Gábor Áron Gimnázium 
fiú kézilabdásai augusztus elején 
egy hetes edzőtáborozással kezd-
ték meg a felkészülést az új baj-
noki szezonra. A helyszín ezúttal 
a békés megyei Kevermes volt. A 
csendes, kellemes légkörű kis fa-
lu megfelelő helyszínnek bizo-
nyult a felkészülési időszak ezen 
fázisában: a fiúk a napi 1-2 edzés 
keretén belül gyakoroltak, es-
ténként pedig komoly edzőmér-
kőzéseket játszottak környékbe-
li, a békés megyei bajnokságban 
szereplő felnőtt csapatokkal. Di-
cséretes, hogy valamennyi mér-
kőzésüket megnyerték a karca-
gi fiúk hol idegenbeli, hol pe-
dig a kevermesi kézilabdapályán. 
 Összességében elmondható, hogy 
nagyon hasznosnak és eredmé-
nyesnek bizonyult az edzőtábo-
rozás, s jó szolgálatot tett a fiatal 
játékosok fejlődése céljából is.

Eredmények:
1. Csorvás - Karcag 33:37 

(Tövisháti, Ferenczi (5), Kardos 

(1), Csordás T. (6),  Pápai, Ör-
si (8), Lajtos (6), Hamar (4), Ma-
jor (7)).

2. Karcag - Csorvás 33:31 
(Tövisháti, Ferenczi (4), Kar-
dos (1),  Csordás, Pápai, Örsi 
(8),  Lajtos (9), Hamar (1), Ma-
jor (10)).

3. Nagyszénás - Karcag 27:36 
(Tövisháti, Ferenczi (4), Kardos, 
Csordás (6), Pápai (2), Örsi (2),  
Lajtos (8), Hamar, Major (14)).

4. Karcag - Nagyszénás 36:31 
(Tövisháti, Ferenczi (6), Kardos 
(2), Csordás (1), Pápai (1), Örsi 
(5),  Lajtos (11), Hamar (4), Ma-
jor (6)).

5. Szeghalom - Karcag 22:33 
(az edzőmérkőzést jegyzőkönyv 
nélkül játszotta a két együttes, 
fölényes karcagi siker született).

Gratulálunk valamennyi já-
tékosnak, további jó versenyzést 
és szép eredményeket kívánunk 
a jövőben.

Major János
szaktanár, edző

Eredményes gimis edzőtábor
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Augusztus 30. szombat
 Lucky Luke – Irány a 

vadnyugat
 Francia animációs film
Szeptember 1. hétfő – 

Szeptember 2. 
kedd

 A múmia –
 A sárkánycsászár 
sírja

 Német-kanadai-
amerikai kalandfilm
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés

2008. augusztus 12.
Horváth Katalin – 
Simanek László

2008. augusztus 16.
Agócs Ilona – 
Rimaszombati Tibor
Zoltán Ildikó Mária – Tóth 
Endre Gábor
Szabó Gyöngyi – Harkai 
István
Nyakó Edit – Kátai Gergely
Szekrényesi Rita – 
Georgiades Péter

2008. augusztus 23.
Bene Julianna Szilvia – 
Szabó Csaba
Mészáros Ágnes – Herczeg 
Csaba

Születés
Bényi Zita – Szél Károly
Kg., Kertész J. u. 1.  Adrián
Kovács Anikó – Kercsó László 
Kg., Carceus M. u. 7.  László
Pető Beáta – Szabó György
Kg., Kórház u. 8/c.  Zsófia
Jacsó Marianna – Pető István
Kg., Kórház u. 8/c. 
 Roland Dávid
Berki Renáta – Juhász Péter
Kg., Táncsics krt. 13. 
 Péter Alexander
Csőreg Judit – Dr. Bite László
Kg., Pernyés u. 5/a.  
 Marcell

Halálozás
Kolozsvári Béláné (Tóth Ilo-

na)
 Karcag (1946.)
Murvai Sándor
 Kg., Kisújszállási u. 83. 

(1928.)
Batyiczki László
 Kg., Hortobágyi u. 5. 

(1955.)
Mátyus Sándor
 Kg., Szabó J. u. 31. (1939.)
L. Nagy Lőrincné (Vincze Er-

zsébet)
 Kg., Hajnal u. 40. (1925.)
Soós Kálmán
 Karcag (1943.)

2008. augusztus 29. péntek

18.00  Műsorajánlat
18.05  Kaleidoszkóp – Megyei híradó 
18.30  Nagykunsági Kulturális Napok
 Arató felvonulás        
19.05  Nagykunsági krónika – 

különkiadás
 Aktuális kérdések
 Vendég: dr. Fazekas Mihály - Pro 

Urbe díjas
 Karcagi hírek
 - Média Konferencia Karcagon
 - Malomipari kiállítás
 - Lopják a döghúst 

Kunmadarason?
 - Kistérségi Konferencia
 Háttér
 Stúdió beszélgetés
20.05  Nagykunsági Kulturális Napok 
 Aratóbál

2008. szeptember 1. hétfő

18.00  Műsorajánlat
18.05  Megyei tükör
18.30  Karcag Sport
 Karcag-Mezőtúr futballmérkőzés
 Közvetítés felvételről, 

kommentáttor: Halmai Márton
20.10  Nótacsokor

2008. szeptember 02. kedd

18.00  Műsorajánlat
18.05  A hit szava – katolikus szentmise
19.05  Megyei tükör
19.30  Jöjjetek hozzám – református 

istentisztelet
21.00  Nótacsokor

2008. szeptember 04. csütörtök

18.00  Műsorajánlat
18.05  Nagykunsági Kulturális Napok
 A Nagykunság Népművészete 

kiállítás
 Malomipari gyűjtemény átadása
19.05  Nagykunsági krónika – 

különkiadás
 Aktuális kérdések
 Karcagi hírek
 - Nyári napközisek a 

Kunlovardában
 - Horgászverseny
 - Tiltakozik a Gazdakör
Háttér
20.05  Önkormányzati ülés
  
Tájékoztatjuk nézőinket, hogy a Karcag 
Televízió vételi lehetőségei az alábbiak 
szerint változtak: S18-as csatorna, 280,25 
Mhz frekvencia!

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

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

Labdarúgás

Szeptember első napjaival meg-
kezdődik az iskola, és vele együtt 
megnövekszik a forgalom. Leg-
inkább reggel és a kora délutáni 
órákban fokozottan kell számítani 
az eddig megszokottnál jóval több 
gyalogos megjelenésére, diákokra, 
és a legveszélyeztetettebb gyalogo-
sokra, az elsős gyermekekre. Vi-
gyázzunk rájuk!

Amikor közlekedünk, nem csak 
magunkért tartozunk felelősség-
gel. A gyermekek rászorulnak a 
védelemre. Amíg kicsik, fogják a 
kezünket, ne engedjük őket egye-
dül az utcára. A nagyobbakat fo-
kozatosan meg kell tanítanunk ar-
ra, hogy vigyázzanak magukra az 
utcán. 

A szülők, felnőttek példamuta-
tása a gyermekek számára fontos 
iránymutatás a közúti közlekedés-
ben. A példák sokasága sajnos ma 
még negatív.  A fénysorompó ti-
los jelzésén való áthajtás, gyalogo-
sok elsőbbségének meg nem adá-
sa sajnos gyakori jelenség. A gya-
logosok előszeretettel mellőzik a 
„zebra” igénybevételét, még akkor 
is, ha csak pár méterre van tőlünk. 
(Karcag, Kálvin út)

A bajt csak tetézi az a szü-
lő, aki esetenként gyerme-
két kézen fogva hasonló sza-
bálytalanságra kényszeríti. 
Gyermekeink biztonsága érdekében 
mutassunk pozitív példát, tartsuk 
be a közlekedés szabályait! Gyer-
mekeinket az iskolába vezető úton 
haladásunk során tanítsuk a helyes 
közlekedésre. Elsősorban a gya-
logosok közlekedési szabályaira:
- a gyalogosoknak a járdán, ahol 
járda nincs, a leállósávon, az út-
padkán vagy a kerékpárúton kell 
közlekednie. Ha az úton a fentiek 
közül egyik sincs, akkor a gyalo-
gos az úttesten közlekedhet, de le-
hetőség szerint ezt kerüljük el, vá-
lasszunk egy olyan útvonalat, ahol 
nem kell  az úttesten közlekedni.
- a gyalogosnak az úttesten a kije-
lölt gyalogos-átkelőhelyen, ha pe-
dig a közelben ilyen nincs, akkor 
az útkereszteződésnél a járda meg-
hosszabbított vonalában, egyéb he-
lyen bárhol, a legrövidebb áthala-
dást biztosító irányban mehet át.
Ne sajnáljuk az időt és fáradságot, 
mutassunk pozitív példát, hogy 
később nyugodtan engedhessük el 
egyedül otthonról gyermekeinket!
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Karcag – Törökszentmik-
lós 1:0 (1:0)

Karcag, 200 néző. Jv.: Kiss A. 
(Jandó, Erdős I.)

Karcag: Móga, Domokos R., 
Orosz, Nagy R. (Borsi), Domo-
kos A., Balogh R. (Rajcsányi), 
Lévai, Habóczki (Bézi), Bujdo-
só, Kardos, Szabó D. (Horváth)

Játékos-edző: Varga János
Először Farkas, majd Polgár 

lövései veszélyeztették Mó-
ga kapuját. A huszonharma-
dik percben Domokos A. hos-
szú indítással kiugratta közé-
pen Szabó Dávidot, aki a ki-
futó kapus fölött a hálóba 
emelt (1:0). A huszonkilence-
dik percben Szecsei P. és Sze-
csei E. lövését Móga megfog-
ta. A hatvannegyedik percben 
Bujdosó oldalbedobását Kar-
dos tovább csúsztatta, de Ba-
logh R. nagy helyzetben a ka-
pu mellé fejelt. A hatvanhete-
dik percben egy vendégcsa-
tár elől Móga a 16-oson kívül 
tisztázott, amelyet a játékve-
zető szabálytalannak vélt, és 
meglepetésre kiállította a ka-
pust. Néhány perc múlva 
Orosszal szemben szabályta-
lankodtak, de a bíró továbbot 
intett. Domokos R. tovább ve-
zette a labdát, akit ezért egy 
újabb sárga lappal kiállította a 
játékvezető. 

Jók: Szabó D., Lévai, Orosz, 
Domokos A. ill. Kozák M., 
Szecsei P., Polgár, Farkas.

Szecsei József: A jó játékhoz 
a mai napon a helyzetkihasz-
nálás nem társult, ezért ma-
radtunk pont nélkül. Sok si-
kert kívánok a karcagiaknak.

Varga János: Nem játszot-
tunk jól, de az akarással és a 
hozzáállással, kilenc emberrel 
is sikerült a győzelem.

Karcag – Mezőtúr 1:4 (0:1)
Karcag, 200 néző. Jv.: Do-

moszlai (Gyetvai, Lendva)
Karcag: Kőrösi, Kohári (Bor-

si), Orosz, Bujdosó, Domo-
kos A., Balogh R., Lévai, Nag 
yR., Habóczki (Szilágyi), Kar-

dos (Horváth), Szabó D. (Raj-
csányi)

Játékos-edző: Varga János
A tizenharmadik percben 

Balogh R. jobbról beadott, de 
Kardos nagy helyzetben nem 
találta el a kaput. Válaszul Pa-
nyik közelről a bal sarok mel-
lé lőtt. A harmincnyolcadik 
percben Babella egyedül ki-
tört a védők közül, és a kifutó 
Kőrösi mellett a kapu közepé-
be bombázott (0:1). Az ötven-
ötödik percben Szabó D. elhú-
zott a jobb oldalon, majd kö-
zépre adott Kardosnak, akinek 
a fejese a kapufa segítségével a 
gólvonalon túlra jutott (1:1). Az 
ötvennyolcadik percben egy 
gyors jobboldali vendégakció 
során Horváth közelről a há-
lóba lőtt (1:2). Az ötvenkilen-
cedik percben egy jobbról va-
ló beívelést követően az üresen 
hagyott Babella a kapu köze-
pébe talált (13). A hatvanegye-
dik percben a karcagi csatá-
rok egymás után kétszer talál-
ták el a kapufát. A hetvenhato-
dik percben Rácz megszerzett 
egy labdát, majd hirtelen a ka-
pura lőtt és a lövés a meglepett 
Kőrösi hasa alatt a hálóban kö-
tött ki (1:4).

Jók: a karcagiak közül senki, 
ill. Kondacs, Babella, Nagy D., 
Gergely, Tóth

Juhász Mihály: Kitűnő já-
tékvezetés mellett járt már ez a 
győzelem nekünk a szimpati-
kus karcagi csapat ellen.

Varga János: Az egyenlítés 
után kinyíltunk és két kontra 
padlóra küldte a csapatomat.

Megyei Ifjúsági mérkőzés
Karcag – Törökszentmiklós 
3:2
Góllövők: Herczeg (2), Balla S.
Karcag – Mezőtúr 6:1
Góllövők: Töviskes (3), Domo-
kos R. (2), Herczeg
U 13-as korosztály: Karcag – 
Besenyszög 6:1
Góllövők: Saliga (3), Székely 
(2), Németh

Bosnyák Imre  

Megyei I. osztályú mérkőzés

Tiszaörs – Karcag II. Ag-
rosprint 3:3 (1:2)

Tiszaörs, 200 néző. Jv.: Varga
Karcag II. Agrosprint: Bar-

ta, Kovács Z., Méhes, Kocsis, 
Mogyorósi, Antal, Kovács 
Cs., Varga Zs., Labonc, Gá-
nya, Oláh

Cserék: Fehér, Garáz, Sza-
bó I., Gozsovics

Edző: Garáz Péter
Karcagi góllövők: Labonc, 

Gánya, Varga Zs.

Karcag II. Agrosprint – 
Örménéyes 5:0

Karcag, 100 néző. Jv.: Varga
Góllövők: Varga Zs. (2), 

Oláh, Méhes, Bíró

Kőtelek – Karcag II. Ag-
rosprint 6:7

Kőtelek, 150 néző. Jv.: Sza-
bó

Góllövők: Varga Zs. (3), 
Oláh (2), Mogyorósi (2)

B. I. 

FIGYELEM!

Megyei III. osztályú mérkőzés


