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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Figyelem!
Értesítjük lapunk olvasóit és 
hirdetőinket, hogy a Karca-
gi Hírmondó következő szá-
ma július 31-én jelenik meg. 
Július 16-tól 27-ig a szerkesz-
tőség felújítás miatt ZÁRVA 
lesz. 

Karcagi Hírmondó Szer-
kesztősége

A múlt hét végén megtörtént a Városi Gyógyvizű Strand-
fürdő legújabb medencéjének műszaki átadása. A legkisebb 
vendégek számára készült lubickolót már használtba is vet-
ték a gyerekek.

A karcagi malmok egykori dolgozói népesítették be júli-
us 4-én a Szélmalmi Fogadóház udvarát. Mivel a találko-
zó aratási bemutatóval is egybeesett, egy karcagi aratócso-
port kaszástól, marokverőstül oda vette az irányt. Az itt-
hon maradottak pedig alágyújtottak a bográcsoknak meg 
a vaslábasoknak – pásztortarhonya, paprikás krumpli főtt 

és készült egy hatalmas tál gombóc is. Az egykori munka-
társak beszélgetéssel múlatták az időt vagy szakmai ismer-
kedés céljából a szélmalmot nézték meg. Mire megfőtt az 
étel, hazatértek az aratók, akik legelőbb is nótaszóval vit-
ték az új búzát a szélmalomba, aztán a népes nézősereg a 
Pántlika néptánccsoport bemutatóját láthatta. Később elő-
kerültek a tányérok és a kanalak, s estig békés beszélgetés-
sel telt az idő. 

Hatvanöt évvel ezelőtt, 
1944 nyarán kezdődött meg 
a vidéki zsidóság deportálá-
sa Auschwitzba és más halál-
táborokba. Karcagon a tavasz 
folyamán alakították ki a get-
tót, ahová később a környék-
beli települések zsidóságát is 
irányították. A gettó lakóit 
a nyár folyamán előbb Szol-
nokra, onnan Németországba 
vitték a vonatszerelvények.

A hatvanöt évvel ezelőtt 
kezdődött holokauszt áldo-
zataira emlékeztek július 12-
én délelőtt. A zsinagógában 
megjelentek gyertyát gyúj-
tottak az áldozatokért, majd 
Rosinger Oszkár, a hitközség 
vezetője, Varga Mihály or-

szággyűlési képviselő és De-
utsch László főrabbi szólt a 

holocaustról. A megemléke-
zés közös imával ért véget.

A múlt hét végén, júli-
us 10-12-én rendezték meg 
a megyei sportrendezvények 
között kiemelkedő és orszá-
gos szinten is előkelő helyet 
elfoglaló I. Karcagi Kistérsé-
gi Rallyt. A legjobbakat fel-
vonultató versenyt több éves 
tervezgetés és ezerféle dolog-
ra kiterjedő szervezés után a 
Koko-Team bonyolította le 
magas színvonalon. 

- Most látszik, hogy nem 
volt hiábavaló az a három év, 
amit mint a KSE Rally-Cross 
szakosztálya, autóversenyek 
szervezésével töltöttünk el – 
kezdi az összefoglalást Palla-
gi Imre, a team menedzsere. - 
Évente, 7-10 kilométeres tá-
vokon, öt-hat sprintversenyt 
rendeztünk, 40-75 verseny-
autó részvételével. A Kunma-
darason illetve Kabán rende-
zett futamok „kiszolgálására” 

55-60 versenybírót is kinevel-
tünk, vagyis a versenyeinket 
vizsgázott versenybírák irá-
nyították.

- Már két vagy három év-
vel ezelőtt látható volt, hogy 
az aktív és színvonalas munka 
országos szinteken is figyelmet 
keltett.

- Gondolom jól dolgozhat-
tunk, mert az Országos Ral-

lytúra Egyesület elnöke, Mé-
száros Iván úr felvetette az 
Országos Rallytúra negye-
dik futamának az itteni meg-
rendezését. Ez a futam került 
megrendezésre 2009. július 
10-11-12-én I. Karcagi Kistér-
ségi Rally elnevezéssel.

Tíz év után ismét igazi rally Karcagon

Folytatás a 3. oldalon

Megkezdődött a 
kerékpárút építése

Július 2-án csütörtökön Fejér Andor, a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Közgyűlés elnöke, Varga Mihály országgyűlési 
képviselő, dr. Fazekas Sándor polgármester és dr. Temesvári 
Tamás, a „Karcagért” Közalapítvány elnöke jelenlétében le-
tették a Karcag-Berekfürdő közötti kerékpárút alapkövét. A 
munkálatok azóta is jó ütemben folynak.

A Holokausztra emlékeztek 

Elkészült a gyermekmedence

Molnártalálkozó a fogadóházban
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Közéleti szilánkok

Jelképek és 
képtelenségek

Szokatlan gesztust gyakorolt az 
SZDSZ új elnöke, Retkes Attila, miután 
megválasztották: bocsánatot kért az 
elmúlt húsz év korrupcióiért és a párt 
nemzetietlen politizálásáért. Persze, 
az a gyanúm, a történetnek még nincs 
vége, s az sem biztos, ő marad-e az el-
nök. Mert ha netán ő, akkor folytathat-
ja a bocsánatkérések sorát. Mondjuk pl. 
az Árpád–házi királyok (ún. ”árpádsá-
vos”) zászlói iránt prolongált ellenszenv 
lecsitításával. (Természetesen lehetne 
 hosszasan folytatni a sort, de ez az egyik 
legképtelenebb támadás, amit a neo-
liberálisok a nemzeti jelképek ellen in-
dítottak.) Ugyanis ez az egyik olyan ősi 
magyar állami jelkép, amit ha másért 
nem is, de az államalapítás vonatkozá-
saiért nem kellene becsmérelni. És nem 
olyan szimpla a dolog, mert a magyar 
nemzeti zászló betiltásával kezdődött 
Szlovákiában is az a folyamat, ami most 
a nyelvtörvénynél tart. (Ahogy hallot-
tam, Ukrajnában is be akarják tiltani a 
magyar zászlót.)

Lehet persze azt is mondani, eltör-
pülnek ezek a gazdasági bajok mellett, 
de az is igaz, egészséges nemzettudat 
nélkül nincs egészséges nemzetgazda-
ság sem. A zászló – egyébként – mint 
jelkép, megelőzte a koronát is; ha a tör-
ténelem időrendjét nézzük. De nem 
akarok belemenni a címertanba, heral-
dikai fogalmakat elemezgetni, a zászló 
azért különleges jelkép, mert ma is lehet 
- profán módon is - használni egy közös-
séghez való tartozás szimbólumaként. 
(Tehát nem csak hivatalosan, állami ün-
nepeken, hanem akár egy ház udvarán, 
magas árbócra kifeszítve, ahogy nem-
rég egy kunmadarasi portán láttam.)

És azért jutott eszembe éppen a 
zászló, mert most július 16-án lesz a 
negyvenedik évfordulója, hogy elindult 
az Apolló 11 űrjármű három asztronau-
tával a fedélzetén. A Holdra július 20-án, 
houstoni idő szerint 15 óra 17’-kor lépett 
ki Neil Armstrong, az űrhajó parancsno-
ka, majd kitűzte az USA zászlaját. A most 
78 éves Armstrong a küldetés után el-
árulta, hogy az egész küldetés legnehe-
zebb és legcsüggesztőbb feladata volt 
a zászló kitűzése. Ugyanis sok geológus 
vélekedésével ellentétben, a holdfel-
színt vékony porréteggel fedett, tömör, 
szinte áthatolhatatlan szikla alkotta. A 
földi irányító-központban már a körme-
iket rágták egyesek, mert elhúzódott a 
zászló kitűzése, és minden másodpercre 
meg volt tervezve a feladat. (Egyébként 
még a földi előkészületek során a NA-
SA úgy tervezte, hogy Buzz Aldrin lép 
majd elsőként a Holdra, ugyanis a NA-
SA működésébe is rögzült az USA hadi-
tengerészetének régi hagyománya, mi-
szerint a hajó parancsnoka nem lép-
het elsőként ismeretlen területre. Ám öt 
hónappal előtte, a programvezető javas-
latára elálltak ettől a hagyománytól.) Mi-
után Armstrong nagy nehezen rögzítet-
te a zászlót, Aldrin katonásan szalutált a 
nemzeti jelképnek, és később élete leg-
felemelőbb élményének nevezte, hogy 
tiszteleghetett…

- ács -

HÍREK

Tüdőszűrő vizsgálat
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

értesíti a Tisztelt Lakosságot
Az ÁNTSZ regionális tiszti főorvosa a 1542-10/2009. sz. 

határozatával elrendelte a Jász-Nagykun-Szolnok Megye 
területén huzamos jelleggel tartózkodó 30 éves és ennél 
idősebb lakosok kötelező tüdőszűrő vizsgálatát. A Megyei 
Tüdőgondozó Intézet

2009. május 21-től – 2009. július 28-ig
végzi városunk lakosainak szűrővizsgálatát 

az alábbiak szerint:
A vizsgálat helye: Kátai Gábor Kórház 

PSZICHIÁTRIA ÉPÜLETE  (Karcag, Zöldfa út 48.)
Szűrési idő naponta:

Hétfő 12,30-tól-16,30-ig
Kedd  8,30-tól-12,30-ig
Szerda 12,30-tól-16,30-ig
Csütörtök  8,30-tól-12,30-ig
Péntek  8,30-tól-12,30-ig

A szűrővizsgálat alól mentesülnek azok a személyek, 
akik egy éven belül ilyen vizsgálaton igazoltan részt vet-
tek, illetőleg a tüdőgondozó intézetben gyógykezelés alatt 
állnak.

Kérem, hogy a szűrésre kötelezett a személyi igazolvá-
nyával és betegkártyájával (TAJ szám) lehetőség szerint 
a személyre szóló értesítésen megjelölt időpontban  szí-
veskedjen a vizsgálaton részt venni.

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben a kötelező tü-
dőszűrésre kötelezett a vizsgálaton nem jelenik meg, 
vagy távolmaradását nem igazolja, akkor szabálysértést 
követ el, mely a 218/1999.(XII.28.) kormányrendelet 102. §. 
(1) bekezdésben foglaltak alapján pénzbírsággal sújtható.

A könyvtár nyári nyitva 
tartása

Kedves Olvasóink! Tisz-
telt Lakosság!

Értesítjük Önöket, hogy a 
Városi Csokonai Könyvtár 
2009. július 20-tól július 31-
ig zárva tart, ezt figyelembe 
véve kölcsönözzék ki szóra-
koztató olvasmányaikat, úti-
könyveiket!

Nyitás: 2009. augusztus 3-
án (hétfőn) 10 órakor!

Július és augusztus hó-
napban szombatonként a 
könyvtár zárva tart!

Nagy Mihályné
könyvtárigazgató

Állás hirdetés
A Szent Pál Katolikus 

Általános Iskola pályáza-
tot hirdet 
kémia-matematika szakos 

tanári állás betöltésére.
Beadási határidő: 2009. 
augusztus 10. 
Elbírálás: 2009. augusz-
tus 17. 
Állás elfoglalásának ideje: 
2009. augusztus 24.

Elérhetőségek: 5300 
Karcag, Zádor u. 3., 
59/503-085, zadoraltisk@
zadoraltisk.hu

Pályázat
Karcag Város Önkormányzat Városgondnoksága pályázatot 
hirdet az alábbi munkakör betöltésére: erdész művezető.

Betöltéséhez szükséges feltételek:
- középfokú iskolai végzettség,
- „B” kategóriás jogosítvány,
- számítógépes ismeret (world, excel)
- büntetlen előélet.
Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogál-

lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai ön-
életrajzát, végzettségét, képzettségét igazoló okiratok má-
solatát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvá-
nyát.

Az állás betöltésének várható időpontja: 2009. augusz-
tus 3.

Jelentkezni írásban július 21-ig lehet az alábbi címünk-
re: Városi Önkormányzat Városgondnoksága 5300 Karcag, 
Villamos u. 109. Tel.: 59/311-411, fax: 59/311-538.

Fesztivállal ünnepelt a Co-op Star

Július 10-én délután a hónap elején megnyílt Coop Szuper-
market előtt, vagyis a Dózsa György út elején rendezték 
meg a Co-op Star fesztivált. A rajzversennyel, légvárral, egy 
sor színvonalas produkcióval, no és kirakodóvásárral, kós-
tolókkal emlékezetessé tett évforduló este a Ladánybene 27 
koncertjével és tűzijátékkal ért véget.

Figyelem!
A Vöröskereszt Karca-

gi Területi Szervezete vér-
adást szervez 2009. július 
23-án (csütörtökön) 8-13 
óráig a Déryné Művelődé-
si és Ifjúsági Központban.

Beteg embertársaink 
nevében tisztelettel kérjük 
önzetlen segítségüket

A Karcagi Területi Szer-
vezet telefonszáma meg-
változott: 06/70-933-8479

Ébner Józsefné
Vöröskereszt

területi vezető 

A karcagi református egy-
házközség visszakérte ősi 
gimnáziuma, a mai Gábor 
Áron Gimnázium tulajdonjo-
gát. Így a visszakapott Mada-
rasi úti épületben ősztől ismét 
református gimnáziumi okta-
tás lesz.

Július 4-én a városházán dr. 
Fazekas Sándor polgármester 
és Koncz Tibor elnök-lelkész 
aláírta azt a megállapodást, 
melyben a város az egyháznak 
átadja az iskola könyvtárát és 
több berendezési tárgyat, esz-
közt, ezzel is segítve a zökke-
nőmentes szeptemberi kezdést. 
Dr. Fazekas Sándor megkö-
szönte mindenkinek a mun-
káját, aki részt vett az átadás 
előkészítésében. Az egyház 
jelenlévő vezetőit arra kérte, 
őrizzék meg és vigyék tovább 

a nagy múltú gimnázium hí-
rét, ahol olyan jeles tudósok is 
tanultak mint Németh Gyu-
la, Kátai Gábor vagy Mándo-
ky Kongúr István. Koncz Ti-
bor az egyházközség nevében 
megköszönte az önkormány-

zat eddigi támogatását, odafi-
gyelését, s ígérte a régi tradí-
ciónak megfelelően, a most is 
nívós gimnáziumot a jövőben 
még nívósabbá teszik. Ehhez 
adottak a pedagógusi és tech-
nikai, oktatási feltételek is.

Átadják az egyháznak a gimnáziumot
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Személymentés
Július 1-jén, 20 óra 2 perc-
kor kezdte meg a vonulást a 
Karcag I. gépjármű-fecsken-
dő 6 tűzoltóval egy karcagi, 
Dózsa György úti emeletes 
házba, ahol egy idős hölgy 
a fürdőszobájában megcsú-
szott, és a fürdőkádba esett, 
ahonnan önerőből nem tu-
dott szabadulni. A tűzol-
tók dugólétra segítségé-
vel, a homlokzaton keresz-
tül behatoltak az 1. emele-
ti lakásba, majd kinyitották 
a bejárati ajtót, így téve sza-
bad utat a helyszínre érkező 
Mentőknek, akik a sérültet 
kórházba szállították.

Baleset Karcag belterületén
Július 4-én 18 óra 9 perc-
kor kezdte meg a vonu-

lást 7 tűzoltó 2 gépjárművel 
a Vasút utca és a Gyarma-
ti út kereszteződésébe, ahol 
egy Suzuki Swift és egy Se-
at Cordoba típusú személy-
gépkocsi ütközött össze. A 
baleset során 2 fő könnyebb 
sérüléseket szenvedett, aki-
ket a Mentők kórházba szál-
lítottak kivizsgálásra. A tűz-
oltó egységek feladata a sé-
rült járművek áramtalanítá-
sa volt.

Hulló vakolat a kórházban
Július 5-én, 12 óra 15 perc-
kor érkezett jelzés ügyele-
tünkre, mi szerint a karca-
gi Kátai Gábor Kórház mű-
tőblokkjának homlokzatáról 
50-100 kilogrammos beton-
darabok váltak le, és hullot-
tak a járdára, járókelőket ve-

szélyeztetve. A kiérkező egy-
ségek az emelőkosaras jár-
mű segítségével a meglazult 
épületdarabokat eltávolítot-
ták, majd a területet lezár-
ták, kordonszalaggal elkerí-
tették.

Égő nádas Karcagon
Július 12-én, 10 óra 46 perc-
kor kezdte meg a vonulást 
2 karcagi gépjárműfecsken-
dő 8 tűzoltóval Karcagra, az 
Északi-telep mögötti terület-
re, ahol mintegy 2500 négy-
zetméteren nádas égett. Az 
oltási munkálatok 11 óra 50 
perckor értek véget. 

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

TŰZOLTÓSÁG 

TŰZKAKAS

Tájékoztatás

Tájékoztatom a 8. sz. választókerület városismereti kirán-
dulásra jelentkezett érdeklődő lakóit, hogy a kirándulás 
az eredeti program szerint alakul.
Időpontja: 2009. július 29. (szerda)
Indulás: 14 órakor a Kisegítő Iskola parkolójából autóbusszal.
Útvonal: - Hulladéklerakó telephely megtekintése
 Vendéglátó: Balajti József ügyvezető igazgató
 - Sistak: szabadidő park meglátogatása
 Vendégfogadó: Gyurcsek János, a körzet önkormányzati 

képviselője
 - Apavára: az erdő, a határrész, a fácántelep megtekintése
 Vendéglátó: Donkó Ferenc, a NEFAG Zrt. kerületvezető 

erdésze.
(Rossz idő esetén a kirándulás későbbi időpontra halasztva.)
Minden érdeklődőt szeretettel vár:

Pánti Ildikó
a választókerület önkormányzati képviselője

HIRDETMÉNY
Tájékoztatjuk Karcag város lakosságát, szervezeteit, ér-

dek-képviseleti szerveit, hogy Karcag Városi Önkormányzat 
a jelenleg hatályos

Településrendezési tervének
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 

évi LXXVIII tv. 9/A § szerinti módosítási javaslata elké-
szült.

A Településrendezési terv e módosítása a 2/1, 2/2 és 6 
helyrajzi számú ingatlanokat valamint a Köu-1 övezeti be-
sorolású utakat érinti. Az egyes területekhez tartozó mó-
dosítási javaslatok és az azokkal kapcsolatos beérkezett vé-
lemények megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal Műsza-
ki Irodáján (Karcag, Kossuth tér 1. I. em. 10. sz.), munka-
időben.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (6) bekezdése alapján ké-
rem, hogy a Településrendezési terv módosításával kapcso-
latos észrevételeiket 2009. augusztus 05-ig írásban tegyék 
meg. Írásos véleményüket a következő címre küldjék meg:

Karcag Város Polgármesteri Hivatala
Farkas Renáta főépítész részére
5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Amennyiben a meghirdetett anyaggal kapcsolatban kér-

désük van, kérem keressék településünk főépítészét: 
Farkas Renáta főépítész

(30) 549-4591

Pályázat

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
pályázat útján bérbeadásra meghirdeti az alábbi - 

karcagi – ingatlanját:

1. Karcag, Kórház u. 25. I/4. sz. alatti lakás

 A lakás alapterülete: 87,94 m2

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2009. július 27. napja 16.00. óráig beérkezően.

A pályázati igénylőlapokat átvenni és a részletes pályá-
zati feltételekről érdeklődni lehet a Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási és Szociális Irodájában (fsz.: 53. sz. iroda, Tel.: 
06 59/500-669). 

A pályázati kiírások megtekinthetőek a Karcag Váro-
si Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, 
valamit a Karcag Város honlapján (www.karcag.hu).

A rally július 10-én a berek-
fürdői Szívek Hotelben sajtófo-
gadással indult. Ezen az érin-
tett települések önkormányzati 
vezetői, valamint Benik Balázs 
háromszoros rally bajnok, a 
jelenlegi RTE listavezető  Vigh 
Attila, és a Koko-Team veze-
tői válaszoltak a kérdésekre. 
A verseny 11-én reggel gépát-
vétellel és a gépkocsik kategó-
riába sorolásával kezdődött. 
Tizenöt kategóriában nyolc-
van versenyautót regisztráltak. 
Szombaton délután a kunma-
darasi repülőtéren kialakított 
körpályán volt a prológ, vagy-
is a bevezető, a nézői bemuta-
tó, amikor az egy kilométeres 
pályán nagyszerű, szebbnél 
szebb autózást láthatott a több 
ezres közönség. A prológ vé-
geztével a karcagi sportpályá-
ra érkeztek vissza és sorakoz-
tak fel a gépkocsik. A verseny 
másnap 7 órakor indult a Kar-

cag-Tiszaderzs-Kunmadaras-
Berekfürdő útvonalon. Ezt a 
távot háromszor teljesítették a 
versenyzők, tehát hat gyorsa-
sági szakasz volt. A versenyek 
lebonyolítását a Koko-Team 
ötvenfős versenybírói csapat 
és az RTE 35 fős szakember-
gárdája végezte. A Tiszader-
zsen és a kunmadarasi lakta-
nyában kialakított gyorsasá-
gi szakaszok teljesítése után a 
bereki üveggyár területén lévő 
szerviz parkban szerelhettek, 
pihenhettek a csapatok. 

- A futamok flottul, pörgő-
sen és baleset nélkül zajlottak 
és láthatóan nagy érdeklődés 
mellett, mert megbecsülni 
sem tudom hány néző látta, 
tapsolta a versenyt. A nézők-
től megszámlálhatatlan tele-
fonos gratulációt, SMS-t kap-
tunk – értékel a menedzser. - 
Mindez igazolja azt a véle-
ményünket, hogy a térségnek 
szüksége van az ilyen ren-
dezvényekre, hiszen a tech-

nikai sportok kedvelőinek 
igen nagy tábora van. A ver-
senyen végig jelen volt Koch 
Gábor úr, a MNASZ rendez-
vények felelős vezetője. Bizo-
nyára nem véletlenül, mert 
azon gondolkodnak, hogy or-
szágos másod- és elsőosztá-
lyú rallyt is hoznak a térség-
be. Legvégül csak gratulál-
ni lehet a verseny szervezői-
nek, elsősorban Kovács Koko 
Sándornak, aki éjt nappal-
lá téve dolgozott a lebonyolí-
táson. Köszönetet mondok az 
érintett települések vezetői-
nek, támogatóinknak, segítő-
inknek és köszönjük Tiszad-
erzs lakosságának a segítsé-
gét és megértését. Külön kö-
szönet a megyei kapitányság 
közlekedésbiztonsági osztálya 
dolgozóinak. Remélem, a kö-
vetkező években is szervez-
hetünk ilyen vagy még maga-
sabb szintű versenyeket.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Tíz év után ismét igazi rally Karcagon

„Ima 
Magyarországért”

Jókai Anna 
író-olvasó találkozója 

Berekfürdőn

Jókai Anna írónő elő-
adást tart író-olvasó talál-
kozó keretében „Ima Ma-
gyarországért” címmel 
2009. július 23-án csütör-
tökön délután 17 órakor 
a berekfürdői református 
templomban, melyre min-
den érdeklődőt szeretettel 
hív és vár a Bereki Irodal-
mi Társaság

A Barbaricum Könyvműhely 
és a Kunhalom Polgári Kör 
is megemlékezett az alapító 
író, költő, műfordító Körmen-
di Lajos születésnapjáról (júni-
us 6.). A Barbaricum Könyv-
műhely találkozóján kérdez-
tem meg Kocsis Csaba elnö-
köt helyi könyvkiadónk elmúlt 
évéről. Nem volt eseménytelen 
esztendő, hiszen két könyvet is 
megjelentettek, s újabb tervek 
készültek. Az elnök, igaz a Bar-
baricum és támogatói is érzik a 
világválság hatásait, bizakodó.

- Az elmúlt hónapok legfon-
tosabb célja a talpon maradás 
volt. Két könyvet, Bíró Gyula 
Bizonytalan reggelek és Kocsis 
Csaba Közép-európai mozaik 
című kötetét adtuk ki, de úgy, 
hogy mi (a Barbaricum) az elő-
készítés költségeit vállaltuk, a 

nyomdaszámlát teljes egészé-
ben a szponzorok, azaz a szer-
zők finanszírozták. A meglévő 
pénzből alig költöttünk, úgy-
hogy azt más feladatokra tud-
juk koncentrálni.

- Mi lesz az a távolabbi cél?
- Szeretném, ha jövőre két 

újabb, az említetteknél terjedel-
mesebb könyv jelenhetne meg. 
Az egyik Rideg István tanár 
úr Körmendi monográfiája. A 
másikat pedig abból az alka-
lomból adnánk ki, hogy Györ-
fi Lajos ötven éves. Úgy vélem 
az ő szellemiségük megjelení-
tése kötelessége a Barbaricum-
nak. Azt gondolom tehát, hogy 
jelenleg erre kell koncentrál-
nunk, nem szabad elaprózni a 
lehetőségeket.

- Úgy legyen.
Elek György 

Könyvek között
A Barbaricum Könyvműhelyről
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2004 tavaszán láthatták 
először a Mediátor Televízió 
műsorait a karcagiak. Most 
ünnepeljük tehát az öt éves 
születésnapunkat. Kedves 
nézőink! Köszönjük Önök-
nek az érdeklődést, a sok ja-
vaslatot, a bizalmat, mel-
lyel megtiszteltek bennünket 
ezen idő alatt. Reményeink 
szerint továbbra is tudjuk 
tartani az eddigi színvona-
lat, várjuk és kérjük a jövő-
ben is figyelmüket, hiszen 
a Mediátor Televízió célja 
a nézők szórakoztatása, is-
mereteinek bővítése. Igyek-
szünk eljutni kameránkkal 
minden kulturális és sza-
badidős rendezvényre. Igen 
kedveltek nézőink körében 
a karcagi emberekről készí-
tett portréfilmjeink, egy-
egy mesterség kiemelt kép-
viselőjéről készült műso-
raink. Hírt adunk a város 
egyes sporteseményeiről, be-
mutatjuk a település intéz-
ményeit, látnivalóit, neve-
zetességeit, természeti érté-
keit, valamint színes úti fil-
mekkel csinálunk kedvet a 
szabadidő hasznos eltöltésé-
hez. Kitekintünk a város ha-
tárán túlra is, hiszen rend-
szeresen forgatunk a térség 

kulturális és idegenforgalmi 
eseményein, rendezvényein, 
így Berekfürdő, Kisújszál-
lás, Püspökladány program-
jairól is tudósítunk. A Me-
diátor Televízió műsorait a 
karcagi kábeltelevízió előfi-
zetői láthatják. A nap folya-
mán felváltva sugározzuk 
a Hálózat Televízió adása-
it és képújságunkat (napon-
ta 8:30-tól 9:00-ig, 13:00-
14:00-ig, 18:00-20:30-ig). Sa-
ját készítésű adásunk hét-
főn és szerdán jelentkezik, 
pénteken pedig a héten su-
gárzott legérdekesebb mű-
sorainkat ismételjük meg.
Ars poeticánk, hogy a Me-
diátor Tv-ben legyen benne 
minden, ami szórakoztató. 

Öt éves jubileumun-
kat július 20-tól 31-ig  An-
no…2004  című sorozatunk-
kal ünnepeljük, melyben az 
öt évvel ezelőtt készült mű-
sorainkból válogatunk.  

Július 20-án hétfőn a 
Nagyszülők és unokák a 
Szélmalmi Fogadóháznál 
(Aratók emlékezete) a váro-
si nyugdíjas klub programja, 
majd a Csillagtúra Székely-
földön című úti filmünket 
vetítjük.

Július 22-én szerdán 

Márkus Ica jubileumi kon-
certjét, és a kisújszállási Ta-
vasz köszöntő bál emlékeze-
tes pillanatait idézzük.

Július 24-én pénteken a 
VI. Birkafőző versenyről ké-
szült filmünket és Laboncz 
Sándor mesterfodrász frizu-
ra készítő tanácsait láthat-
ják.

Július 27-én hétfőn a Ko-
váts Mihály Általános Isko-
la VIII. jótékonysági bálján  
készült felvételeinket vetít-
jük.

Július 29-én szerdán a 
Csak beszélgetünk…soro-
zat allergiáról szóló adása, 
valamint a Györffy István 
Általános Iskola Alapítvá-
nyi Bálja, és Illyés Ferencné 
kunhímző bemutatása kerül 
képernyőre.

Július 31-én pénteken a 
Nagykunsági Vigasságok és 
a Karcagiak tíz próbája em-
lékezetes perceit idézzük fel 
a Mediátor Televízióban. 

Kedves nézőink! Emlékez-
zenek, nosztalgiázzanak ve-
lünk, műsorainkhoz jó szó-
rakozást kívánunk!

Csontos Gabriella 
a Mediátor Televízió 

felelős szerkesztője   

Kun Mariann 
tanár néni tábort 
szervezett külön-
böző korosztályú 
gyerekek számára 
Berekfürdőn.

Az indulás 
2009. június. 22-
én volt. Az au-
tóbusz pályaud-
varon gyülekez-
tünk. A Megbé-
kélés Házában 
voltunk elszállá-
solva 3 ágyas szo-
bákban. Az első 
nap elég rossz idő 
volt, esett az eső, 
de mindenki tele 
volt lelkesedéssel 
és izgalommal. 
Mindennap vol-
tunk fürdőben, ahol úsztunk, 
valamint speciális feladatokat 
végeztünk a vízben, különbö-
ző szerekkel.

A vízi foglalkozásokon kí-
vül Mariann néni és Edit né-
ni rengeteg játékkal és prog-
ramokkal tették felejthetet-
lenné ezt az egy hetet. Az 
egyik délután lovas kocsival 
bejártuk Berekfürdő terüle-
tét, máskor pedig a közeli tó-
nál horgásztunk, igaz nem 
nagy sikerrel.

Az első nap a társalkodó-

ban játszottunk olyan játé-
kokat, amit Mariann néni és 
Edit néni talált ki, és hozott 
nekünk. A hét közepétől ki-
derült az idő és egyre többet 
tudtunk a szabadban játsza-
ni, szaladgálni. Esténként já-
tékkal, mesével, párnacsatá-
val töltöttük el az időt, és ve-
zettük le a felesleges energiát. 
Nekem a számháború és a ró-
ka vadászat tetszett a legjob-
ban a kint játszott játékok kö-
zül. Az utolsó napokra egyre 
jobban megismertük egymást 

és jó kapcsolatok alakultak 
ki.

A tábor szalonnasütéssel 
zárult, melyet mindenki na-
gyon élvezett.

Sajnos elérkezett az utol-
só nap is, amikor haza kellett 
indulni. 

Én nagyon jól éreztem ma-
gam, és ha lesz rá lehetőség, 
jövőre is el szeretnék menni 
ebbe a táborba. 

Kocsis Nikoletta
Kováts M. Általános Isk.

6.c osztályos tanuló

Öt évesek lettünk

Gyógytestnevelés tábor Berekfürdőn

Talán egy hónapja adtunk 
hírt a karcagi elsősegély-
nyújtók országos első he-
lyezéséről. Akkor azt is je-
leztük, hogy a bajnoki cím 
nemzetközi helytállásra is 
kötelez, mert a karcagiak 
képviselik majd hazánkat 
egy nemzetközi elsősegély-
nyújtó versenyen. 

Erre a megmérettetésre jú-
lius 6-10-e között a németor-
szági Oldenburgban került 
sor. A felkészítő tanár Nagy 
Jánosné beszámolójából ki-
tűnt, hogy a rendezők szigo-
rúan betartották a profi ver-
senyt profi versenyzőknek el-
várást, mert sem a szakmai 
program, sem a vendéglátás 
nem hagyott maga után kí-
vánnivalót.

A versenyen huszonöt or-
szág huszonhét csapata vetél-
kedett, Magyarországot a kar-
cagiak csapata – Nagy And-
rea, Ágoston Julianna, Török 
Fruzsina, Márton Nikolett, 
Juhász Szabolcs és Nagy Ani-

kó, valamint a felkészítő ta-
nár Nagy Jánosné, a hivatalos 
mentősöket nemzetközi zsű-
riben helyet foglaló dr. Göb 
Gábor, az Országos Mentő-
szolgálat főigazgató helyette-
se, és a szombathelyi Köcse 
Tamás képviselték.

A csütörtöki megérkezést 
követően, este a szokásos gá-
laünnepségen ismerkedhet-
tek egymással az országok és 
a versenyzők. A második na-
pon előadásokat hallgattak, 
kiránduláson vettek részt a 
csapatok, este pedig egy Ol-
denburg belvárosában meg-
ejtett lobogós felvonulással, 
szép ünnepség után hivata-
losan is megkezdődött a ver-
seny.

A város területén összesen 
huszonöt kárhelyet, illetve ál-
lomást létesítettek. A kárhe-
lyeken több baleseti helyszínt 
rendeztek be, szám szerint 
tizenkettőt. Más állomáso-
kat inkább pihenőnek iktat-

tak be, mert azokon játékos 
feladatok következtek, ami-
ket nem is pontoztak. Annál 
inkább a kárhelyeken végzett 
elsősegélynyújtást, ami tucat-
nyi helyszínen, tucatnyi „bal-
esetféleség” és több tucat sé-
rülttel történt. S mindez 8 – 
20:15-ig, mert ennyi időt vett 
igénybe a tizenkét „feladat”. 
Ráadásul Oldenburg utcáin 
remek, élethű beállításokkal, 
amatőr színészekkel és olyan 
zavaró tényezők beiktatásá-
val, amilyenekkel a valóság-
ban is gyakorta találkoznak 
az elsősegélynyújtók. Az első 
helyszínen személygépkocsi 
ütközött kisbusszal egy épít-
kezésnél. Itt a sérültek ellá-
tása közben ismét kigyulladt 
a busz, a tűzoltók is műkö-
désbe léptek, így kellett a fel-
adatokat összehangolni. Más 
kárhelyen fiatalok verekedése 
után a sérülteket és a részeg 
illetve drogos verekedőket 
kellett ellátni. A bankrablás 
helyszínén az utcai lövöldözés 

sérültjeit találták, de volt hor-
gász-, biciklis-, motoros- és 
ejtőernyős baleset is. Utoljára 
egy esküvői menetet ért bal-
eset helyszínén kellett ellát-
ni a sebesülteket, itt a hintót 
húzó és az eseménytől megri-
adt lovak voltak a „zavaró té-
nyező”. Nem csoda hát, ha az 
utolsó feladatot 20:15-kor be-
fejező karcagi csapat igencsak 
elfáradt. A versenyt Szerbia 
csapata nyerte, Írország és 
Olaszország vitte el a máso-
dik és harmadik helyet. Ma-
gyarország csapatának tel-
jesítményét különdíjjal is-
merték el, amihez egy másfél 
millió forint értékű, élesben 
használható automata defib-
rillátort is kaptak.

A karcagi elsősegélynyúj-
tók ötödik nemzetközi verse-
nye tehát jól sikerült. További 
jó munkát és sok sikert kívá-
nunk nekik. 

Elek György

Elsősegélyverseny 
Németországban
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Ha jól emlékszem, három 
éve írtunk a Stardrive együt-
tes frissen elkészült CD-jéről, 
s valamivel később  megírtuk 
a 40 perces repertoár hazai 
és külföldi kedvező fogadta-
tását (értsd közönség, vásár-
lók és könnyűzene kritikusai) 
is érinthettük. Azóta három 
év telt el, és igaz a csapatban 
számos helycsere történt, ám 
decemberre összeállt egy új 
lemez anyaga, és megkezdőd-
hettek a felvételek, amelyek 
végeredményéről a zenekar-
vezető Cselényi Csabával és 
Ács Sándor gitárossal beszél-
gettem.

- Június közepe van. Hogy 
telt az idei esztendő?

Cselényi Csaba: Februártól 
vonultunk a stúdióba és nem 
bocsátkozva a részletekbe, 
mára elkészült az újabb nagy-
lemezünk, ami a Kings and 
Slaves címet kapta. Ha min-
den jól megy, július végén meg 
is jelenik a bécsi Psychedoom-
elic illetve a magyar Hammer 
Music Production kiadásában.

- Az új produkció milyen új-
donságot jelent a csapat zené-
jében?

Cs.Cs.: A zene valamelyest 
változott. No, nem sokat, te-
hát a lényegi dolgok marad-

tak, de maga az anyag sokkal 
színesebb lett. Ez pedig annak 
köszönhető, hogy Ács Sán-
dor (gitár), Fazekas Pál (dob) 
és Papp Sándor (basszus) sze-
mélyében új zenészek kerültek 
a zenekarba. A nyolcvan szá-
zalékban megfrissült tagság 
természetesen színesebb ze-
nét hozott össze. Ha a Stard-
rive hosszú életű lesz és to-
vábbi lemezeket is sikerül ki-
adnunk, akkor ezt a mostanit 
sokan sötétnek és szarkasz-
tikusnak fogják látni a többi 
között. Őszinte lemez lesz, bi-
zonyos értelemben korlenyo-
mata a mai Magyarországnak. 
Eddig nem nagyon politizál-
tunk és most sem igazán, de 
vannak dolgok, amik mellett 
nem nagyon lehetett szó nél-
kül elmenni.

Ács Sándor: Ahogy Csaba 
is mondta, nyilván más lett 
a lemez, de a zenei alapok, a 
stílus ugyanaz, amit az elő-
zőekben megismert a közön-
ség. Meg kell mondani azt is, 
hogy lényegesen tovább író-
dott, hiszen legalább két és fél 
évig dolgoztunk rajta.  Ennyi 
ideig tartott, amíg a tizenegy 
dalos változatos lemez össze-
jött. Az anyagot részben Kar-
cagon, részben Szolnokon, 

a Denevér Stúdióban vet-
tük fel. Mindenképpen meg 
kell említenünk, hogy a bo-
rítót Havancsák Gyula ba-
rátunk csinálta. Aki ebben a 
közben mozog, az tudja, hogy 
ő a saját szakmájában itthon 
és külföldön is elismert. Azt 
majd mindenki láthatja, hogy 
ismét profi munkát végzett.

- Lesz-e előzetes, avagy lesz-
e lemezbemutató koncert?

Cselényi Csaba: A megjele-
nés július-augusztus forduló-
ján várható, de az igazi pro-
mó majd szeptembertől fog 
beindulni. A Stardrive nem 
egy sokat fellépő zenekar, a 
mi koncertjeink inkább ese-
ményszámba mennek. Le-
mezbemutatót is egyet ter-
vezünk a fővárosban, a pon-
tos helyet és időpontot majd 
később tudom megmonda-
ni, és azt is, hogy itthon, azaz 
Karcagon lesz-e bemutató… 
Majd meglátjuk.

- Ehhez a beszélgetéshez is 
többször egyeztettünk, ami azt 
mutatja, a lemez körüli meló-
nak még nincs vége.

Ács Sándor: Nyakig va-
gyunk a háttérmunkában, 
azaz a lemez promóját készít-
jük elő. Magyarországon saj-
nos még nincsenek menedzs-

ment-irodák, nincsenek szer-
vezőirodák az ilyenre (is). 
Vagyis ha az ember nem fog 
hozzá maga, akkor nem csi-
nálja meg helyette senki. 
Nem baj, ez van. Most azon 
vagyunk, hogy ha már a nyá-
ri fesztiválról lemaradtunk, 
legalább ősszel játszhassunk, 
mert hát lemezt úgy kell csi-
nálni, hogy azt a színpadon is 
előadhassuk. Tehát, ha kijön 
a lemez, jó lenne többször is 
fellépni vele.

- Az imént elhangzott a bé-
csi kiadó, vagyis külföldi kap-
csolatok és a lehetőségek is 
erősödtek. Cselényi Csaba: 
Most úgy néz ki, hogy a kül-

földi szárny még komolyab-
ban veszi a feladatát. Az elő-
ző lemez is a bécsi kiadón ke-
resztül ment, de most már 
egy amerikai és egy dán ki-
adó is be fog szállni a terjesz-
tésbe, aminek az eredményét 
kíváncsian várjuk. Engem 
egyébként nemrégiben hívtak 
egy nagy zenekarba. Ez maj-
dan szintén segítheti a Stard-
rive külföldi megjelenését, 
mert ez a csapat már sokat 
turnézik külföldön. Ez a kap-
csolat jobban megnyitja előt-
tünk a nemzetközi színteret.

- Szép nyarat mindenkinek. 
Köszönöm a beszélgetést.

Elek György

Testvérvárosunk, Székelyke-
resztúr, az idén ünnepli 550-
ik születésnapját. Az írások 
1459-től említették mezővá-
rosként a Küküllő-menti tele-
pülést. Az év eddig eltelt sza-
kaszában számos rendezvény 
kapcsolódott a neves dátum-
hoz, azonban a központi ün-
nepségsorozatra augusztus 
hatodika és nyolcadika kö-
zött kerül majd sor.

Néhány napja – igaz hogy 
magánúton – de egy egész he-
tet tölthettem el Keresztúron 
és környékén, de ekkor is azt 

tapasztaltam, hogy a város ap-
raja-nagyja javában készül az 
ünnepre. Bámulatos és csodá-
latra méltó a gyökerek kutatá-
sa, a hagyományőrzés, és nem 
utolsó sorban az a közösségi 
élet, amely ott tapasztalható. 

Több kiadvány is napvi-
lágot látott az ünnepi év al-
kalmával. Az egyik mindjárt 
Székelykeresztúr Kulturá-
lis Krónikája, amelyet Zagyi 
Ferenc állított össze, és ter-
mészetesen a címe magáért 
beszél. A színvonalas kötet az 
elmúlt évszázad művelődé-

si eseményeit hozza közelebb 
az olvasóhoz, egyrészt doku-
mentálva az elmúlt bő száz 
év eseményeit, másrészt em-
léket állítva azoknak, akik je-
lentős szerepet vállaltak a te-
lepülés kulturális életében, 
szellemi fejlődésében. Rögtön 
az elején érdekes adatra buk-
kanhatunk, ugyanis „…1877. 
február 15-én tanárokból és 
diákokból alakult színjátszó 
csoport mutatta be Sziglige-
ti Ede: A szökött katona cí-
mű színművét éppen a gimná-
ziumi könyvtár javára, amit 
Sándor János : Az Unitárius 
Gimnázium történelme című 
könyvében említ.”  Az adott 
oldalon, még a korabeli pla-
kát fényképe is látható. A 
gazdag képanyaggal illuszt-
rált kiadvány érdekes és érté-
kes dokumentumokkal szol-
gál még többek között a két 
háború alatti és utáni idősza-
kok kulturális életéről, egé-
szen a XX. század legvégéig.

A másik kötet az Apáink 
Arca címet viseli, amelyet 
Nagy Béla székelykereszt-
úri fényképész hagyatéká-
ból állítottak össze. Hihetet-
lenül értékes és izgalmas ki-
adványról van szó, hiszen a 

kiváló minőségben megma-
radt – sok esetben több mint 
százéves – felvételeken egy-
szerűen megelevenedik a szé-
kelyföld, és ezen belül Ke-
resztúr és környékének hú-
szadik századi története. Es-
küvők, temetések, háborúk és 
békeidők pillanatai villannak 
elénk a könyvet lapozgatva. 
Gazdag és szegény családok 
élete, iskolák, műhelyek, gaz-
dák, katonák és vándorcigá-
nyok sorsai elevenednek meg 
az igényesen kidolgozott la-
pokon. A mostanában arra 

járó turista is ismerős épü-
letekre, utcarészletekre buk-
kanhat, amennyiben átnézi 
ezt a könyvet. 

A képeket Sándor-Zsig-
mond Ibolya válogatta össze, 
közel 40 ezer megmaradt ne-
gatív közül. Mint az előszóban 
írja, segítőkész idős emberek 
visszaemlékezései alapján azo-
nosították a fotók jó részét és 
így a helyszíneket, személye-
ket, dátumokat sikerült meg-
határozni, pontosítani.

Kiváló munkát végeztek.
Cselényi Csaba  

550 éves város

Új Stardrive CD
Július végén a boltokban
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Július 17. péntek
Betánia – Széchenyi sgt.

Július 18. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt. - 

nyitva
Július 19. vasárnap
 8 órától Kígyó – Horváth F. 

úti
július 20. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Július 21. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Július 22. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti
Július 23. csütörtök
 Berek – Kiss A. úti

Július 24. péntek
 Berek – Kiss A. úti
Július 25. szombat
 Berek – Kiss A. úti - nyitva
Július 26. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti
július 27. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Július 28. kedd
 Berek – Kiss A. úti
Július 29. szerda
Kígyó – Horváth F. úti
Július 30. csütörtök
Betánia – Széchenyi sgt.
Július 31. péntek
Betánia – Széchenyi sgt.

Gyógyszertári ügyelet

2008. évi közhasznúsági jelentés
Karcagi Nagykun Városvédő Egyesület

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 2006. június 25-
én a Karcagi Nagykun Városvédő Egyesületet a 2148. sorszám 
alatt a társadalmi szervezetek között nyilvántartásba vette és 
közhasznú szervezetté minősítette.

Az egyesület működési köre kulturális. 
Az egyesület székhelye: 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Az egyesült képviselői:
- Györfi Sándor elnök (5300 Karcag, Széchenyi sgt. 56.)
- Varga László titkár (5300 Karcag, Szent István sgt. 38.)
Az egyesület célja: a várost szerető erők összefogása, a vá-

rostörténeti, építészeti, környezetvédelmi és természeti érté-
keinek, haladó hagyományainak megóvása, szépítése új ér-
tékek teremtése érdekében. Az egyesület törekszik a lakosság 
széleskörű megszervezésére, a városszeretetre nevelésre, a vá-
ros védelmére és szépítésére, a városi élet színvonalának eme-
lésével, a lakosság társadalmi közérzetének jobbítására, a vá-
roshoz való kötődés erősítésére.

2008. évi tevékenységünk: A 2007. évben a lakosság kör-
ében kiírt „Kunkapu” építés nyertes pályázójának a „Kun-
kapu” kivitelezését követően kifizettük a pályázaton oda-
ítélt 100.000 Ft támogatást, amelyet 2009. évben is folytat-
ni szeretnénk. 2008. júniusában részt vettünk 4 fővel a Falu-, 
és Városvédők Országos Konferenciáján, Tapolcán. Folytat-
tuk a Múzeum-kerítés építését. A Tiszafüreden megrendezett 
Tisza-tavi Hal- és Pusztai Ételek Fesztiválján induló karcagi 
csapatot támogattuk, akik 1. helyezést értek el. Részt vettünk 
valamennyi városi rendezvényen.
Pénzforgalmi adatok a következők:
Bevételek:
Önkormányzati támogatás 50.000 Ft
NCA pályázaton nyert összeg 100.000 Ft
Tagdíj bevétel 9.500 Ft
Tagok adományai 19.500 Ft
Bankkamat 1.245 Ft
Összesen: 180.245 Ft

Kiadások:
Városi rendezvényekre koszorú vásárlás 11.500 Ft
Nyomtatvány beszerzés 765 Ft
Kunkapu nyertes pályázónak kifizetés 100.000 Ft
Városvédők Országos Szövetségénél
tagság befizetés   10.000 Ft
Falu- és Városvédők Országos Konferenciáján
4 fő részvételi díja 55.540 Ft
Tisza-tavi Hal- és Pusztai Ételek Fesztiválján
a karcagi csapat támogatása 15.000 Ft
Bankköltség 37.346 Ft
Összesen: 230.169 Ft

Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből:  -49.924 Ft.

A közhasznú szervezet tisztviselői juttatásban nem része-
sültek. Munkabér, megbízási díj kifizetése nem történt.

Az egyesület év végi záró pénzkészlete: 495.755 Ft.
Györfi Sándor

elnök

A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete és a Magyar Nóta és Dal Alapítvány nevé-
ben ezúton mondunk köszönetet a XI. Karcagi 
Birkafőző Fesztivál előkészítéséhez, megszervezé-
séhez és sikeres lebonyolításához nyújtott segítsé-
gért és támogatásért az alábbi magánszemélyek-
nek, intézményeknek és szervezeteknek: Var-
ga Mihály országgyűlési képviselő; Babák Mi-
hály Szarvas város polgármestere, országgyűlési 
képviselő, a rendezvény fővédnökeinek; Benke 
László négyszeres olimpiai bajnok mestersza-
kácsnak a szakmai zsűri elnökének; a Magyar 
Nemzeti Gasztronómiai Szövetség régióelnöké-
nek Németh József Venesz-díjas mesterszakács-
nak; a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövet-
ség régióelnökének Kelemen Endre Életmű-dí-
jas mesterszakács, valamint a szakmai és a tár-
sadalmi zsűri tagjainak, a Magyar Nóta és Dal 
Alapítvány kuratórium tagjainak, Kunszövet-
ségnek, és a Magyar-Kazak Baráti társaságá-
nak; a Karcagi Birkafőzők Baráti Társaságának, 
valamint Bartha László és Rácz Lajos uraknak; 
Nagy Emesének a Bengecseg Alapítvány elnöké-
nek; a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ, 
és a Tourinform Iroda dolgozóinak, valamint 
a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak. A szak-
mai zsűri ellátásában nyújtott segítségért Ko-
lostyákné Pljesovszki Zsuzsanna tanárnőnek és 
a Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakkö-
zépiskola, Gimnázium és Kollégium közremű-
ködő diákjainak. A Karcag Városi Önkormány-
zat Városgondnoksága Molnár Pál vezetőjének; 
Nagykun-Ház Kft. vezetőjének Kentési Sándor-
nak; Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. ve-
zetőjének, Balajti Józsefnek és a közreműkö-
dő dolgozóknak. A Sport Szolgáltató Központ 
vezetőjének Szepesi Tibornak, Kálmán Imré-
né rendezvényszervezőnek és valamennyi mun-
katársának. Fejes Zoltán rendőr alezredes kapi-
tányságvezető úrnak és a Karcagi Rendőrkapi-
tányság munkatársainak; a Civil Biztonsági Rt. 
munkatársainak; BF Security Bt. vezetőjének 
Balogh Andrásnak; a Karcag Városi Polgárőr 
Egyesület elnökének Rigó Zoltánnak és az egye-
sület közreműködő tagjainak. Dr. Nagy Molnár 
Miklósnak a Györffy István Nagykun Múzeum 
igazgatójának, és a múzeum munkatársainak. 
Csordás László vállalkozónak; Család 2005. Kft. 

tulajdonosának, Nagy Jánosnak; Daróczi Erzsé-
bet újságírónak; Pengő Ferencnek a Karcag Te-
levízió ügyvezetőjének és munkatársainak; Ru-
zicska Ferenc újságírónak; Királyházi Andor-
nak a Magyar Gulyás Gasztro-Turisztikai Egye-
sület elnökének.

Fő támogatóink: Nemzeti Kulturális Alap Ki-
emelt Kulturális Programok Kollégiuma; Ma-
gyar Turizmus Zrt.; Önkormányzati Miniszté-
rium; Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népmű-
vészeti Egyesület; Raiffeisen Bank Karcag Vá-
ros Számlavezető Bankja!; Generali-Providencia 
Biztosító Zrt.; OTP Bank Nyrt.; K&H Bank Zrt.; 
Karcagi Ipari Park.

Támogatóink: A Magyar Pálinka Háza; Adu-
Csepel Oktatási Központ; Anikó konyhája Be-
rekfürdő; Berekfürdő Község Önkormányzata; 
Békéscsabai Kolbászgyártó Kft.; BF Security Bt.; 
Bíró Kati reformtorta; Böllér Kft. Pápa; ESSEN 
Kft.; Ezerjó ’98 Kft.; Gábor Áron Gimnázium 
és Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium; 
Györffy István Általános Iskola; Györfi Sándor  
Munkácsy-díjas szobrász; ifj. Hubai Imre Nim-
ród Bioszálloda és Bioétterem; Júlia pincészet -
Tállya; Karcagi Kunlovarda; Karcagi Nagykun 
Városvédő Egyesület; Karcag Városi Gyógyvizű 
Strandfürdő és Kemping; Karcag Városi Polgár-
őr Egyesület; Kardos Kft.; K-elme Kft. -Buda-
pest; Kováts Mihály Általános Iskola; Kun-Me-
diátor Utazási Iroda; Lapidibusz Kft.; Magyar 
Posta Zrt. Karcagi Fiókja; Mészáros Vendéglő – 
Abony; Miskolci Likőrgyár; Nagy László borász; 
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft.; Öreg Pákász 
étterem – Poroszló; Pántlika borház – Dörgi-
cse; Pogányvári Párlat Kft.; Pro-Book könyvki-
adó; Rideg Imre vállalkozó – Paks; Sportreklám 
Kft.; Schwarz Tibor vállalkozó – Püspökladány; 
Szanda Pasa Bt. - Szolnok; Téti pálinkafőzde.

Médiatámogatóink: Fesztiválkalauz internetes 
honlap; Gasztrofesztiválok internetes honlap; 
Karcagi Hírmondó; Karcagi Szuperinfó; Karcag 
Televízió; Mediátor Televízió.

Dr. Fazekas Sándor
polgármester, országgyűlési képviselő,

a rendezvény fővédnöke
Kolostyák Gyula

a Magyar Nóta és Dal Alapítvány
Kuratóriumának elnöke

Pályázat
A karcagi Kátai Gábor Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet
1. sz. gyermekorvosi körzet (orvosi állás)
munkakör betöltésére.
A munkavégzés helye: Kátai Gábor Kórház Háziorvosi Intézmény 5300 Karcag, Széche-

nyi sgt. 27.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Orvosi feladatok ellátása. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalma-

zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: Egyetemi végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 - orvosi diploma, a gyermekorvosi szakvizsgát igazoló okirat másolata,
 - magyar állampolgárság, részletes szakmai önéletrajz,
 - működési nyilvántartásba vételről igazolás,
 - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2009. szeptember 1.
A pályázat benyújtásának határideje: megjelenéstől számított 15 nap 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Oszlács Judit főorvos nyújt, 

a 06-59/507-138-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton intézményünknek. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezé-

sét: 1.sz. gyermekorvosi körzet – orvosi állás, illetve elektronikusan: 
Dr. Kapusi Lajos orvos-igazgató részére: foigazgato.kgkorhaz@externet.hu
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. augusztus 15. 

Dr. Kapusi Lajos
orvos-igazgató

Köszönet
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás 
III. emeleti lakás eladó. Tel.: 06/30-359-
5070.
Karcagon családi ház 4 szobás, 2 fürdő-
szobás, tetőteres, klímás, több fajta fű-
tési lehetőséggel, ipari árammal, fúrott 
kúttal, szerelő aknás alsó épülettel több 
generációnak sürgősen, áron alul eladó, 
ill. vállalkozásra is alkalmas. Budapesti 
csere is érdekel.  Tel.: 06/20-669-5366. 
2 szoba + nappalis családi ház eladó. 
Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 11,5 M Ft. Tel.: 
06/70-310-1751 v. 06/30-245-7147.
Karcag belvárosában a könyvtár mel-
lett kertes, tetőteres gáz- és cserépkály-
ha fűtésű családi ház garázzsal, beépít-
hető telekrésszel komoly vevőnek eladó. 
Tel.: 59/311-910.
Debrecenben, a nagyerdei övezetben a 
Kossuth és az Agrár Egyetemhez gyalog 
10 percre frissen felújított kis közös költ-
ségű 4 emeletes tégla építésű társasház-
ban földszinti, gázfűtésű, 1,5 szobás, te-
hermentes lakás egyetemistáknak eladó. 
Befektetésnek kiváló ajánlat. Tel.: 06/70-
300-9730.
Elcserélhető vagy eladó K arcag, 
Damjanich u. 12/b. sz. alatti ház. Rajta 
nagy termény tárolására is alkalmas rak-
tárhelyiségekkel, de más egyébre is fel-
használható, 3 fázis is van. Tel.: 59/311-
129 (12-18 óra között). 
Ház eladó Karcagon, Kisújszállási út 70/c. 
I.ár: 11 M Ft. Tel.: 06/30-245-7497.
Karcag, Liget utca 9/a. sz. alatti családi 
ház gáz-központi fűtéses + cserépkály-
ha mindkét szobába beépítve eladó. Tel.: 
06/30-973-3637 v. 06/30-656-2295.
Karcag, Kálmán u. 12. sz. alatti lakás el-
adó. Tel.: 06/70-262-5583.
Karcag mellett, Bucsán eladó 150 m²-es, 
új, 80 %-ban kész szép családi ház tulaj-
donostól. Alkalmi ár: 6,9 M Ft. Tel.: 06/30-
280-2462 v. 06/30-949-3363.
Törökszentmiklóson 140 m²-es csalá-
di ház tulajdonostól eladó. Alkalmi ár: 
12,9 M Ft. Tel.: 06/30-280-2462 v. 06/30-
949-3363.
Eladó két szintes családi ház, két család 
részére is alkalmas. Társasház csere is ér-
dekel. Tel.: 59/314-078.
Karcagon felújítandó kertes ház eladó 
vagy szolnoki társasházi lakásra cserél-
ném értékegyeztetéssel. Tel.: 06/70-395-
5263.
Garázs eladó vagy kiadó Karcag, 
Széchenyi sgt. 26. sz. alatt. Tel.: 06/30-
546-4990.
Karcagon 4 szobás kertes ház eladó vagy 
kiadó. Irodának, vállalkozásnak is alkal-
mas. Tel.: 06/30-517-2434.
Bucsán osztható sarok telken két szoba, 
konyhás, fürdőszobás, felújításra szoruló 
ház eladó. Tel.: 06/20-224-6570.
Karcagon cserépkályhás, gázkonvekto-
ros, 1,5 szobás családi ház eladó. U.itt 
épület faanyag van eladó. Tel.: 59/400-
802 (8 óráig, délben és 18 óra után).

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! Csökkenő 
káros szenvedélyek, jobb egészség. Tel.: 
06/59-313-284 www.tmhirek.hu
Eladó 80 éves fa bölcső, ülőfürdő kád, 
2 személyes kihúzhatós gyermek heve-
rő. Érd.: Kg., Dózsa Gy. u. 46. Tel.: 59/314-
094.
Eladó 2 db Grex bukósisak – M és XL mé-
retűek. Tel.: 06/30-467-9706.

Fűkaszáló gép és 2 db cserépkályha el-
adó. Tel.: 59/311-477.
Eladó 1 db Hajdu mosógép, 1 db gyer-
mek bicikli pótkerékkel, 1 db irodai for-
gószék. Tel.: 0670/613-6765.
Eladó jó állapotban lévő Swin Csepel fér-
fi kerékpár. U.itt építési törmelék ingyen 
elvihető. Tel.: 06/20-216-5636.
42-es méretű menyasszonyi ruha eladó. 
Tel.: 06/30-647-7357.
Megkímélt állapotban lévő 3 funkciós 
babakocsi, 1 db bébihordozó 10 kg-ig el-
adó. Tel.: 06/30-463-2991. 
1 db világos színű faláttöréses konvek-
tor, 1 db dió színű gyermek íróasztal el-
adó. Tel.: 59/314-831.
Eladó 2 db megkímélt állapotban lévő 
fotel. Tel.: 06/30-903-5227.
Kristálytiszta ivóvizet otthonába! 
Ozmózisos víztisztító rendszerrel! 
Érdeklődni és megrendelni a 06/30-915-
4773-as telefonon lehet.
A nyári szélviharok, a böjti szelek ere-
jét megduplázva tarkítják szeméttel jár-
dáinkat, tereinket. Seprűimmel vegyen 
részt a tiszta városunkért mozgalom-
ban. Kapható a karcagi piacokon vagy a 
Takács P. u. 9/a. sz. alatt. Támasztó létre 
méretre ismét rendelhető Jani bácsinál. 
Fekete ezüst díszítéssel 5 részes újszerű 
szekrénysor, zöld plüsshuzatú franciaágy, 
dohányzóasztal reális áron eladó. U.itt új 
tölgyfából készült 2 db faragott falitéka, 
kerekes faragott zsúrkocsi, új fenyőfából 
készült gyerekágy teljes felszereléssel, 
új, nem használt fekvő kondipad súlyok-
kal eladó. Tel.: 06/70-300-9730.
Figyelem! Ingóságok és sok más egye-
bek eladók. Például: szekrénysor A66-
os magas fényű; 2 db heverő; 2 db fo-
tel; kempingező készlet (nem régi tí-
pusú); Energomat felültöltős mosógép 
egybe építve egy centrifugával; régi ka-
napé asztallal; hullámkúp pala; 150-es 
villanybojler stb. Tel.: 59/311-129 (12-18 
óra között).
Eladó megkímélt állapotú ágyneműtar-
tós osztott franciaágy. Tel.: 59/312-095.
200 l-es fagyasztó, valamint 6 fakkos 
Lehel hűtőszekrény és 120 literes hűtő 
eladó. Tel.: 59/314-831.
Eladó új állapotban lévő csikósparhelt. 
I.ár: 50.000 Ft. U.itt 400 literes fagyasz-
tóláda eladó. I.ár: 40.000 Ft. Tel.: 06/20-
505-3467.
Szoba és konyhabútor, háromajtós szek-
rény, varrógép, asztal, ágyneműtartó, 
férfi bőrcsizma (41-42-es méret) eladó. 
Tel.: 06/30-973-3637 v. 06/30-656-2295.
3 kerekű, láncmeghajtású rokkant kerék-
pár eladó. Érd.: Kg., Apavár utca 27. Tel.: 
59/300-092.
Eladó 220 V-os vízszivattyú, és búza. Tel.: 
06/70-262-5583.
Eladó 2 db cserépkályha bontásra. Tel.: 
59/311-463 v. 06/30-967-7156.
Jó állapotú, 28-as női kerékpárt vennék. 
Ugyanitt bútorok olcsón eladók: rekamié 
2.000 Ft, 2 ajtós szekrény 2.000 Ft, fote-
lok 500 Ft/db, kisasztal 1.000 Ft, stb. Tel.: 
06/20-583-3910.
Sárgabarackra megrendelést felveszek. 
Tel.: 59/311-129 (12-18 óráig).
Patkány, egér, csótány, hangya, darázs, 
és egyéb kártevők irtása, terménygázosí-
tás! Tel.: 06/30-587-9678.
Eladó használt járókeretek, támbot, bot, 
bevásárló kerekes kocsi. Karcag, Fecske 
utca 2.

Két szárnyú bejárati ajtó 10.000 Ft-ért el-
adó. Egy kezes rudat és két kezes rudat 
keresek tárcsával megvételre. Tel.: 06/70-
662-8645.
Gimnáziumi tankönyvek (3-4. o.); mat-
rózblúz eladó. Tel.: 06/70-527-1099.
Jószág szerető embert keresek napi kb. 2 
órás munkára (póniló, birka). Ezért fürdő-
szobás lakást, teljes rezsi átvállalást aján-
lok. Kistéglagyár. Tel.: 06/30-393-3343.
Autógumik: 13-14 acél felni Ford, 
Renault, Citroën Saxo, Peugeot 106 el-
adók. Tel.: 06/30-363-7951.
1 hetes Hévízi üdülőjog 4 személy részé-
re 4*-os apartman hotelban eladó. Tel.: 
06/30-583-4708. 
Eladó Oscar Free mobil klíma 40.000 Ft-
ért. Tel.: 06/70-365-6242.
Eladó heverő (2.000 Ft/db), matrac 
(1.000 Ft/db), csillár (2.000 Ft/db), 5 ezer 
darabos puzzle (4.000 Ft), befőttes üve-
gek: nagy csavaros tetővel (35 Ft/db), ki-
csi (15 Ft/db). Érd.: Kg., Erkel F. u. 5. Tel.: 
06/20-383-7129.
Nagykapu 160x150-es 2 db; szamovár; 
bejárati ajtó, ablak eladó. Tel.: 06/30-
363-7951.

Állat
Két korcs kiskutya ingyen elvihető. Tel.: 
06/20-376-3588.
Választási malacok, süldő eladó. Tel.: 
06/70-262-5583.
Egy éves beigli kan eladó. Tel.: 06/70-
527-1099.
Fajtatiszta 9 htes yorkie kislány kutya el-
adó. Kétszer oltva, féregtelenítve. U.itt 
yorkie kannal fedezést vállalok. Tel.: 
06/70-397-8811.
Kiváló külső adottságokkal rendelkező 
8 hetes sziámi cicák eladók. Tel.: 06/70-
397-9127.
Ajándékba adunk szerető gazdinak ara-
nyos cicákat. Érd.: Kg., Erkel F. u. 5. Tel.: 
06/20-383-7129.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jelzá-
loghitel akár jövedelemigazolás nélkül 
is. Személyi hitelek, lakásvásárlási hitel. 
Több banki háttérrel! Teljes körű ügyin-
tézés! Tel.: 06/70-314-4403 v. 06/30-647-
7324 v. 06/30-509-0352.
Biológia, kémia korrepetálást vállalok. 
Tel.: 06/30-403-6062.
Mindenféle javítást, cipzár cserét, felhaj-
tást, méretre munkaruhát, férfi szövet és 
bársony nadrág varrását rövid határidőre 
vállalom. Tel.: 06/70-300-9730.
Vállalok öreg, magányos személynek – 
legyen idős néni vagy bácsi – bevásár-
lást, gyógyszertárba vagy postára men-
ni. Magányos öregek előnyben. Én férfi 
vagyok. Tel.: 59/400-802.

Gépjármű
1993-as évjáratú Toyota Carina E 1.6-os 
eladó. Tel.: 06/30-699-0592.
Simson Schvalbei segédmotor-kerékpár 
eladó. Tel.: 59/313-697.
Renault 19-es benzines; diesel Opel mo-
tor 1.6 Astrába-Vectrába és Kadett alkat-
részek eladók. Tel.: 06/30-363-7951.
Lejárt műszakival 500 kg súlyú utánfutó 
eladó. I.ár: 65.000 Ft. Érd.: Kg., Tavasz u. 
20. Tel.: 59/312-381.

Apróhirdetés
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Június első két hetében 72 fő 
óvodás gyermeket táboroz-
tattunk kétszer egy hetes tur-
nusban a Karcag Város Ön-
kormányzata által támoga-
tott, Madarász Imre Egye-
sített Óvoda és Pedagógiai 
Szakszolgálat által szervezett 
logopédiai és fejlesztő tábor-
ban, ahol 5 fő pedagógus és 2 
fő dajka néni gondoskodott a 
gyerekek élményekben gaz-
dag napjairól és felügyeleté-
ről.

Minden reggel 7 órától gyü-
lekeztünk a székhely udvarán 
és 8 órakor indultunk a Városi 
Fürdő és Camping területére.

Célunk az előző évekhez 
hasonlóan most is a gyerme-

kek természet közeli életmód-
jának, vízben történő moz-
gásának örömtelivé tétele, az 
alapkészségek, részképességek 
fejlesztése, a tapasztalva tanu-
lás lehetőségének megadása, 
az iskolai szocializáció előké-
szítése.

F e l a d a t u -
kat előre elké-
szített prog-
ramterv alap-
ján végeztük. 
A programterv 
elkészítésében 
valamennyi pe-
dagógus részt 
vett, így napi 
programunkat 
mindig más-
más pedagógus 
irányította. A 
délelőtt folyamán nagycsopor-
tos, majd mikrocsoportos fog-
lalkozásokat tartottunk, de le-
hetőség volt az egyéni fejlesz-
tésre is. 

A délelőtt értékelése után a 
gyerekeket jutalmaztuk, majd 
– az utolsó nap kivételével - 
ebéd után mentünk a standra. 
Mindkét héten az utolsó nap 
a programunkat megfordí-
tottuk. Délelőtt strandoltunk, 
majd délután a közeli Erzsébet 
ligetben kirándultunk.

A két hét alatt a folyama-
tos óvodai nevelőmunka egész 
napos játékos cselekvéssel, ta-
pasztalásokkal való kiegészí-
tését tökéletesen meg tudtuk 
valósítani.

A fejlesztés lényege, hogy 
azt a gyermekek játékként él-
jék meg. Ezt a két hét folya-
mán valamennyien szem előtt 
tartottuk, hisz olyan játéko-
kat, tevékenységeket szervez-
tünk, melynek végzése során 
a gyerekek valamennyi képes-
sége tovább fejlődhetett.

A tábor ideje alatt felnőt-
tek és gyermekek egyaránt jól 
érezték magukat, élmények-
ben gazdag örömteli hetet 
tudhatnak magukénak.

Köszönet mindazoknak, 
akik ezt lehetővé tették szá-
mukra.

Köszönetet mondunk: Kar-
cag Város Önkormányzatá-
nak, hogy támogatta tábori 

programunkat, Szarka László-
né intézményvezetőnek a pá-
lyázatírásban nyújtott segítsé-
géért, Kálmánné Nagy Máriá-
nak a karcagi Nagykun Víz-és 
Csatornamű Kft. vezetőjének, 
amiért biztosította számunk-
ra a biztonságos fürdőzés le-

hetőségét, az Essen Kft.-nek, 
Mészáros Zsoltné Marika né-
ninek, aki a háromszori étke-
zést úgy állította össze, hogy a 
gyerekeknek mindennap gyü-
mölcsöt oszthassunk és a hő-
ségben frissítő limonádéval, és 
ivólével kínálhassuk őket, Mé-
száros Zsoltnak, aki lehetővé 
tette számunkra, egy fárasztó 
nap után lovas kocsival érkez-
zünk a székhely udvarához, 
valamint a fürdő és camping 
dolgozóinak, hogy munkájuk-
kal hozzájárultak a hasznosan 
és vidáman eltöltött napjaink-
hoz. 

Molnárné Oros Csilla
táborvezető

Óvodai fejlesztő tábor
a karcagi Strandfürdőn
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Moziműsor
Július 18. szombat
 Star Trek – Az új 

nemzedék
 Amerikai sci-fi sorozat
Július 21. kedd
 Hannan Montana: A 

film
 Amerikai vígjáték
Július 25. szombat
 A dolgok állása
 Feliratos amerikai-angol 

thriller
Július 28. kedd
 Megint 17
 Amerikai vígjáték
Augusztus 1. 

szombat
 Gettó milliomos
 Feliratos angol-amerikai 

filmdráma
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2009. július 17 péntek, szombat, 
vasárnap, hétfő

17.30  Műsorajánlat
17.35 Karcag-Sport futballmérkő-

zés közvetítése felvételről
 Karcag - Fegyvernek
19.05  Nagykunsági Krónika – váro-

si közéleti magazin
 Aktuális kérdések
 - stúdióbeszélgetés
 vendégünk: Varga Mihály 

ogy. képviselő
 Karcagi hírek
 - Református Gimnázium 

épületátadás sajtótájékozta-
tója

 - Karcag-Berekfürdő kerék-
párút II. ütem alapkőletétele

 - Tejtermelők gondjai
 - Beindult a nyári szezon a 

strandon
 - Feloszlatta magát a berek-

fürdői testület
 Háttér
 Vendég: Plósz Csilla, a Zene-

iskola igazgatónője
20.10  Birkafőző Fesztivál I. rész

2009. július 21. kedd/szerda
18.00  Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek hozzám – reformá-

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

mise
20.45  Nótaszó: Zenés Fürdő Show

2009. július 24. csütörtök
18.00  Műsorajánlat
18.05  A Coop áruház avató ünnep-

sége
18.30  Bionap 2009
19.05  Nagykunsági Krónika – váro-

si közéleti magazin
 Aktuális kérdések
 - stúdióbeszélgetés
 Vendég: Dr. Temesvári Tamás
 Karcagi hírek
 - Karcagi kézművesek: a hím-

ző
 - Épül az új gimi
 - Aratás Karcagon
 Háttér
 Téma: főtéri randevú
20.10  Megemlékezés a Holocaust 

áldozatai emlékére Karcagon

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

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

www.karcag.hu oldalakról

Labdarúgás

Megérkezett a kánikula. A me-
teorológiai előrejelzések szerint a 
következő időszakban számítani 
kell az erős, tartós felmelegedés-
re. A 35 fok közeli, a nyílt terüle-
ten gyakran e feletti hőmérséklet 
a közlekedőktől is nagyobb oda-
figyelést kíván.

Nagy öröm ez azoknak, akik 
éppen a nyári szabadságukat töl-
tik, esetleg vízparton nyaralnak. 
Ne feledkezzünk meg azonban 
arról a tényről, hogy az erős nap-
sütés, a nagy meleg nagyon sok 
embert megvisel, különösképp 
az idősebb korosztályt, a szív és 
érrendszeri betegségben szen-
vedőket, de az egészségesekre is 
hatással van, hiszen a melegfront 
előtti időszakban csökken a vér-
nyomás, alacsonyabb lesz a pul-
zusszám. Mindezek következmé-
nyeként gyengül az összponto-
sítás, lankad a figyelem. Ez már 
önmagában sok balesetveszélyes 
helyzetet teremthet akár gyalo-
gosként, akár járművezetőként 
veszünk részt a közlekedésben.  

A Megyei Balesetmegelőzé-
si Bizottság ezúton szeretné fel-

hívni a figyelmet a kánikula ve-
szélyeire.

A nagy melegben az autó bel-
ső tere gyorsan felmelegszik, a 
nagy hőségben pedig lassulnak 
a reakciók, figyelmetlenebbé vá-
lunk. Mielőtt beülünk a gépko-
csiba szellőztessük át a belsejét, 
hiszen a napon állva a kormány, 
a műszerfal akár 60-70 fokra is 
felmelegedhet.

 Hosszabb útra induláskor ik-
tassunk be többször pihenőt. 
A szervezet folyadékpótlásáról 
is gondoskodnunk kell, lehető-
leg ásványvizet fogyasszunk, de 
a lédús gyümölcsök is jótékony 
hatásúak lehetnek. A klimatizált 
autóknál ügyelni kell arra, hogy 
ne legyen túl nagy a különbség a 
külső és a belső tér hőmérsékle-
te között.

Az időjárás ezen szélsőséges 
hatásait figyelembe véve a szo-
kottnál is óvatosabban és körül-
tekintőbben kell közlekednünk, 
hogy elkerüljük az esetleges bal-
esetveszélyes helyzeteket !

Mindenkinek balesetmentes 
közlekedést kívánunk!

A labdarúgó csapatnál az 
alábbi változások történtek: 
Varga Jánost Orosz István 
váltotta, aki majd játékos-
edző lesz és aki emellett test-
nevelő tanár és a „B”-licences 
szakedzőit is elvégezte. A fel-
nőtt csapat mellett az után-
pótlás csapatok irányításának 
is ő lesz a felelőse. A korábbi 
edző, Varga János, technikai 
vezető és az U 13-as korosz-
tályú csapatot dirigálja majd. 
A játékos keret főleg fiatal he-
lyi és környékbeli fiatalok-
ra épül majd és 3 éves tervet 
épített be egy új együttes ki-
alakításához a szakvezetés.

Orosz István: a felkészülés 
július 13-án (hétfőn) kezdő-
dött el, hetente öt edzés lesz 

az új bajnokságra. Először fi-
zikai, állóképesség-megerősí-
tő, majd később taktikai jelle-
gű edzések kerülnek előtérbe. 
A bajnokság augusztus 15-
én kezdődik el. A csapattól 
eddig elmentek: Békési (Bá-
ránd), Balogh R. (Túrkeve), 
érkező még nincs. Az ifi csa-
patból a legjobbakat a felnőtt 
keretbe irányítjuk. 

Előkészületi mérkőzések 
időpontjai: Július 22-29-én 
Püspökladány (mindkétszer 
itthon 18 órakor), Kunhegyes 
ellen idegenben 25-én és 28-
án 18 órakor. Augusztus 9-én 
Magyar Kupa megyei selejte-
ző mérkőzésre kerül sor.

B. I.
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I. KARCAGI NEMZETI
ROCKFESZTIVÁL

2009. július 24-26.
Karcagi Strandfürdő

Előadások, kézművesség, lovasíjász- és lovasharc-
bemutató, gyermekprogramok, néptánc.

Fellépnek:
2009. július 24. (péntek) 

20 óra: Kormorán, Romantikus erőszak, 
Jászmagyarock.

2009. július 25. (szombat) 20 óra: 
Egészséges fejbőr, Szkíta, Magozott cseresznye.

Napi belépőjegy (strandfürdőjeggyel): 2.000 Ft.
Belépőjegy 3 napra strandfürdőjeggyel: 3.600 Ft (a 

belépőjegy ára a szállásdíjat nem tartalmazza).
Szálláshely foglalása (sátor, faház): 59/503-011.

További információ: 06/70-202-2387 ill. 06/30-301-7471. 
www.karcaginemzetirock.gportal.hu

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés

2009. június 20.
Balajti Lilla – Kundra Zol-
tán
2009. június 27.
Varga Zsuzsanna – Dugár 
Attila
2009. július 4.
Sütő Mariann – Nagy Csaba
2009. július 11.
Szappanos Éva – Fábián At-
tila

Születés
Lakatos Erzsébet – Kelemen 
Elemér
Kg., Pacsirta u. 13.  Péter
Lázók Anita – Kovács Fe-
renc
Kg., Nyár u. 28.  Krisztián
Balaskó Etelka – Elek Zsolt
Kg., Asztag u. 9. 
 Noémi Hanna
Sallai Katalin Éva – Huszti 
Sándor
Kg., Halom u. 7/a.  Tamás
Lesják Brigitta – Szalai 
László
Kg., Vörösmarty u. 7. 
 Levente

Halálozás
Borsos Sándor
 Karcag (1933.)
Hajdú Gáborné (Medgye-

si Márta)
 Kg., Kerekes I. u. 57/a. 

(1956.)
Nemes Károly
 Kg., Báthori u. 1. (1955.)
Szabó Mihályné (Disznós 

Erzsébet)
 Karcag (1920.)
Szigeti János
 Karcag (1922.)
Váczi Juliánna
 Karcag (1921.)

Július első szombatján, im-
már ötödik alkalommal ke-
rült megrendezésre a ’60-as 
évek karcagi futballcsapatá-
nak találkozójára. A mérkő-
zésre a két rangidős kapitány 
a következő csapatot állítot-
ta ki: dr. Jancsó János csapa-
ta: Varga Imre, Kovács Csa-
ba, Lukács István, Kovács Jó-
zsef, Mándoki Péter, Takács 
Sándor, Kovács Ottó, Szabó 
Imre. B. Nagy Kálmán csa-
pata: Szabados László, Va-
dász János, Béres István, An-
tal Lőrinc, Tüdős János, Rad-
ványi Pál, P. Kovács Endre. A 
két csapat menedzsere Bara-
nyai Imre. 

A nagy hőség ellenére igen 

nagy iramú mérkőzést ját-
szott a két csapat, ahol in-
kább a labdát futtatták, mivel 
az úgy sem fárad el jelszóval. 
Igazságos döntetlennel zárult 
a rendes játékidő, míg a bün-
tető rúgásokban 2:1-re a job-
ban összpontosító Jancsó csa-
pat diadalmaskodott.

A harmadik félidő már 
nyugodtabb iramban foly-
tatódott, megbeszélve a régi 
idők fociját, elfogyasztva a fi-
nom birkapörköltet, a felesé-
gek által sütött süteményeket. 
A késő éjszakáig tartó énekó-
ra azzal fejeződött be, hogy 
jövőre ugyanitt!

A. L.

’60-as évek focija

A MEGYEI BALESETMEGELŐZÉSI 
BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE


