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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Figyelem!
Értesítjük lapunk olvasóit és hirdetőinket, hogy a Karcagi Hírmon-
dó következő száma augusztus 14-én jelenik meg.  

Karcagi Hírmondó Szerkesztősége

Két hete kezdődtek a Kántor Sándor Fazekasház tetejének 
felújítási munkálatai. A nagy szaktudást igénylő nádazást a 
Szendrei Imre vezette tiszaörsi és egyeki szakemberek végzik. 
A munka befejezésének határideje augusztus közepe, azután a 
Szélmalmi Fogadóház tetejét veszik munka alá.

Legutóbb tavaly májusban 
tájékoztattuk a Hírmondó ol-
vasóit a Nagykunsági Környe-
zetvédelmi Kft. tevékenységé-
ről és elképzeléseiről. Köztu-
dott, a kft. feladatai közé tar-
tozik a kommunális hulladék 
elszállítása, a hulladék kezelé-
se, a hulladéklerakó üzemelte-
tése, a korszerű környezetvé-
delem követelményeinek bizto-
sítása. Balajti József környezet-
védelmi ökológus, ügyvezető 
igazgató akkor arra is felhívta a 
figyelmet, hogy az uniós előírá-
sok új normákat támasztottak a 
szemételhelyezéssel kapcsolat-
ban. Július közepén lejárt a ha-
táridő, amikorra a hulladékle-
rakókat az uniós normáknak 
megfelelően kellett átalakítani. 
A tét komoly volt, hiszen a nor-
mákat szigorúan figyelembe 
véve maradhattak üzemben a 
lerakók. Ahogy a tévében is lát-
hattuk, a szakemberek valóban 
nem tréfáltak. Mi újság itthon? 
- tettük fel a kérdést a környe-
zetvédelmi kft. vezetőjének.

- A határidő valóban július 
közepe volt. Ahol nem feleltek 
meg az elvárásnak, ott bezárt a 
lerakó. A televízióban leadott 
áttekintés szerint százötven ré-
gi szeméttelep szűnt meg. A mi 
lerakónk, ami 1999 májusa óta 
üzemel, 2009. július 16-án is 
kinyithatta a kapuit és tovább-
ra is tudja fogadni a szállítmá-
nyokat.

- Azt, hogy jó esélyeik vannak 
az engedély elnyerésére, már ta-
valy is említette, de azt is mond-
ta, hogy néhány kisebb beruhá-
zást itt is végre kell hajtani.

- Sokat dolgoztunk ezen, és 
az önkormányzat is nagy erő-
feszítéseket tett a lerakó meg-
maradásáért. Érthető, mert a 
hulladék elhelyezés mindenütt 
fontos feladat, és jelentős prob-
léma. A bezárások kapcsán né-
melyik településen az a helyzet 
állt elő, hogy a szemetet 200 
kilométerre kell elszállítani. Ez 
nem egy helyen akár 60 %-kal 
emelte meg a hulladékszállítás 
költségeit, amit a közszolgál-

tatók és a szállítók a lakosok-
ra hárítanak át. Ebből is látha-
tó, hogy a hulladék-elhelyezés 
nagyon fontos környezetvédel-
mi és egyben gazdasági kérdés 
is. Reményeink szerint a karca-
gi lerakó még hosszú ideig ké-
pes lesz ellátni a feladatait.

- A nyár elején hordták szét 
azokat a szórólapokat, amelye-
ken a kft. új szolgáltatásáról, a 
házi szelektálás mikéntjéről és 
lehetőségeiről tájékoztatta a la-
kosokat. Mit kell tudni az új 
módszerről?

- Az új szolgáltatás, amit a 
lakosság felé kínálunk, közvet-
lenül kapcsolódik az előbb el-
mondottakhoz. Tudni kell, az 
országban kb. 80 lerakó üze-
mel majd. Nagyon fontos tehát, 
hogy ezt a kapacitást jól hasz-
náljuk ki, vagyis csak azok a 
hulladékok kerüljenek a meg-
maradt lerakókba, amik való-
ban oda is valók.

Új lehetőség az otthoni szelektálás
Marad a hulladéklerakó

A rendezvény részletes programja a 6. oldalon olvasható

Jól haladnak az építkezések
Úgy tűnik a legutóbbi időszak 
nagyberuházása, a tavaly át-
adott raktárbázis elkészülte 
után sem állt meg nálunk az 
élet, hisz a város több pontján 
folynak az építkezések, sőt az 
egyik egyenest a karcagi határ 
közepétől a bereki leágazásig 
tart. Egy délelőtt kellett, míg 
a szabadságról kevéssel ezelőtt 
visszaérkezett dr. Fazekas Sán-
dor polgármesterrel valamen-
nyi helyszínt bejártunk.

A Kiskulcsos-Kertváros vá-
rosrészen felújítás és építkezés 
zajlik (zajlott) egyszerre. A me-
zőgazdasági szakközépiskolá-
ban befejeződött a tornaterem 
felújítása, a régi iskolaépület 
szomszédságában pedig készül 
az új középiskolai tömb.

- Szemmel láthatóan nagyon 
jó ütemben haladnak a mun-
kák – kommentálta a látotta-
kat dr. Fazekas. - Mindössze 
néhány hónapja kezdtek hozzá 

és már a tetőszerkezetnél tarta-
nak. Azt hiszem az egyik em-
lítésre méltó, várostörténeti je-
lentőségű beruházás ez az is-
kolaépítés, hisz ilyenre orszá-
gosan sem túl sok példa volt 
mostanában.

A Kertvároson út is épült a 
nyár elején, mégpedig olyan 
helyen, ahol eddig nem volt, 
bár igencsak kellett volna. Az 
utóbbi esztendőkben ugyanis 
látható, hogy az egykori zárt-
kertek valamiféle sajátos kert-
városi funkciót kapnak. Egyre 
többen laknak kinn, és hát ez 
a közművek fejlesztését is meg-
kívánja.

- Két olyan zártkert van, 
amiben tényleg utcaszerű tele-
püléskép alakult ki. Az egyik a 
Kisvénkert első két útja, a má-
sik ilyen pedig a Kurta vagy 
Rövidkert, ahol az egykori ál-
latkórház mögötti részen több 
család is lakik. Ott készült 

Folytatás a 4. oldalon

Folytatás a 3. oldalon
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Közéleti szilánkok

A tatárjárást 
is túléltük (?)

A napokban selejteztem ki régi újsá-
gokat, folyóiratokat, amiket azért tettem 
valamikor félre, mert voltak benne érde-
kes interjúk, elemzések, az immár 8 éve 
regnáló balliberálisnak nevezett kormá-
nyokkal kapcsolatban. Azonban annyi 
 összegyűlt, hogy már ezek között is sze-
lektálnom kellett. Kezembe került egy 
majdnem pontosan 3 éve megjelent Heti 
Válasz is, amit azért nem dobtam ki, mert 
a címlapján Varga Mihály o.gy. egyéni 
képviselőnk, és a Fidesz MP alelnökének 
a fotója volt, mellette a következő, vas-
tag betűvel szedett kérdő mondat: „Ho-
gyan éljük túl a kormányt?” Föllapoztam 
a megnevezett oldalt, itt viszont már Ab-
lonczy B. úr, „A tatárjárást is túléltük” cí-
met adta az alelnök úrral készített inter-
jújának. Elolvastam hát újra. Voltakép-
pen egy korrekt, higgadt helyzetértéke-
lés volt, az önkormányzati választások 
előkészületeivel kibővítve. (2006 aug. 24-
ei szám.) Az interjúvoló kérdésére; lehet-
e majd korrigálni az elhibázott kormány-
zati lépéseket?, Varga Mihály ezt válaszol-
ta: „Nincs reménytelen helyzet, hiszen a 
tatárjárás után is talpra állt az ország. A 
helyzet azonban nehéz, mert a kormány 
komoly erkölcsi válságban van.” Rövid, 
tömör, kissé optimista válasz, ahogy azt 
általában az alelnök úrtól megszokhat-
tuk. Azonban kicsit elgondolkoztam ezen 
a „tatárjárás túlélés” hasonlaton. Mert bi-
zony a tatárok iszonyatos pusztítást vé-
geztek, és csak azok élték túl a magyar 
átlagnépességből, hogy profánul fogal-
mazzak, akiknek szerencséjük volt. Első-
sorban a gazdagok, és azok, akik jó véd-
erejű várakba tudtak húzódni. Mert pl. 
Esztergomot elpusztították, de a várát 
nem tudták elfoglalni. Pannonhalmát 
sem. Egert viszont szétdúlták. Március-
ban néhány hét alatt az ojtozi és a borgói 
szoroson betörő tatárok egész Erdélyt el-
foglalják. Sólyom fia Pósát, a Barcaság-
ban egész csapatával együtt lemészárol-
ják, és folytathatnám a veszteségek föl-
sorolását. Beleszámítva még Kötöny kun 
királyt is – akit ugyan Pesten a magyar és 
német polgárok gyilkoltak meg. Azt hit-
ték, hogy Kötöny áruló, a mongolok elő-
retolt V. hadoszlopa, aki majd „belülről” 
támadja meg a magyarokat. (Holott, Kö-
töny is a mongolok elől menekült, mert 
ha elfogják, ők gyilkolják meg. Ugyanis, a 
mongolok bevett harcmodora volt, hogy 
a törzs vagy a törzsszövetség vezérét öl-
ték meg; akkor már könnyű beolvasztani 
a népességet.)

Szóval, szerencsénk volt, mert ha nem 
hal meg Ögudáj nagy kán , valószínűleg 
nem mennek haza a mongolok, hanem 
folytatják tovább a pusztítást. Ki tudja, 
mi várt volna akkor Béla királyra és a ma-
gyarságra…?

Visszatérve a jelenlegi kormány túl-
éléséhez: fizikailag még csak–csak, de 
egyéb vonatkozásban nagyon sokan ne-
hezen éljük túl a Gyurcsány-Bajnai dúlást. 
Egyre több ismerősöm válik munkanél-
külivé, nem tudják törleszteni a hitelüket, 
stb., stb. – s lehet, ha lenne „adósok bör-
töne” – nem férnénk bele jövőre…

- ács -

HÍREK
Horgászverseny
2009. augusztus 23-án vasár-

nap a Nagykun HE hagyományos 
női és férfi felnőtt horgászver-
senyt rendez a Téglagyári tónál.
Program:
6:00 – 7:00 óráig gyülekezés a 

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

elfoglalása
8:00 – 12:00 óráig verseny
12:00 óra után eredményhirdetés, 

díjátadás, ebéd.
Nevezés augusztus 16-áig a 

Bakterház sörözőben Husonyica 
Lászlónál.

Nevezést a helyszínen nem fo-
gadunk el!

Nevezési díj: 2.200 Ft, ami ma-
gában foglalja az étkezés költsége-
it is.

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

Felszerelés: 1 bot + 1 horog 
(úszós vagy fenekező).

Minden horgásztársat szeretet-
tel várunk!

Vezetőség 

Felhívás
Várjuk minden előadó jelent-

kezését – lehető amatőr is -, aki 
megszeretné mutatni tehetségét 
a 2009. augusztus 29-én megren-
dezésre kerülő Roma fesztiválon.

Jelentkezni minden kategóri-
ában lehet – hétfő kivételével – 
minden nap 15:00 – 18:00 óra kö-
zött a Kisebbségi Önkormányzat 
irodájában (Karcag, Kossuth tér 
14. sz.) alatt. Előzetes bejelentke-
zés alapján a 06/30-381-6403-as 
telefonszámon vagy a kg.cko@
citromail.hu e-mail címen.

Mutasd meg Te is, hogy tehet-
séges vagy!

Továbbá várjuk: tyúkos ká-
poszta főzésre; véradásra (2009. 
augusztus 26. 8:00 – 14:00 óráig 
a Déryné Művelődés Központ-
ban). Minden véradó tombolát 
kap, mellyel értékes nyereményt 
nyerhet a Roma napon.

Varga István
CKÖ elnök

Állás hirdetés
A Szent Pál Katolikus 

Általános Iskola pályáza-
tot hirdet 
kémia-matematika szakos 

tanári állás betöltésére.
Beadási határidő: 2009. au-
gusztus 10. 
Elbírálás: 2009. augusztus 17. 
Állás elfoglalásának ideje: 
2009. augusztus 24.
Elérhetőségek: 5300 Karcag, 
Zádor u. 3., 59/503-085, 
zadoraltisk@zadoraltisk.hu

A Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgató-
ság a Magyar Köztársaság területén bejelen-
tett lakó - vagy tartózkodási hellyel rendelke-
ző nagykorú személynek egyszeri, vissza nem 
térítendő támogatást állapíthat meg. 

A támogatás összege legalább húszezer fo-
rint, legfeljebb ötvenezer - különös méltány-
lásra okot adó körülmény fennállása esetén 
legfeljebb százezer - forint. 

A támogatás egy alkalommal, a család egy 
tagja számára állapítható meg. 

A támogatás megállapítására iránti kérel-
met 2009. augusztus 1. és 2009. november 30. 
között lehet a kérelmező lakó - vagy tartóz-
kodási helye szerint illetékes települési ön-
kormányzat jegyzőjéhez benyújtani.

 A támogatáshoz szükséges formanyom-
tatványokat átvenni és a támogatás részle-
tes feltételeiről érdeklődni lehet a Polgármes-
teri Hivatal Igazgatási és Szociális Irodájá-
ban (fsz.: 41. és 47. számú irodák, telefon: 06-
59/500-653, 06-59/500-654). 

A támogatáshoz kapcsolódó további rész-
letek megtekinthetőek a Szociális és Mun-
kaügyi Minisztérium (www.szmm.gov.hu), 
az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgató-
ság, valamint Karcag Város (www.karcag.
hu)  honlapján.

Rózsa Sándor 
 jegyző  

A karcagi Zádor úti Általá-
nos Iskolát visszakérte a ró-
mai katolikus egyház. Az er-
ről szóló megállapodást júli-
us 23-én csütörtökön írták alá 
a városházán. A Szent Pál Ka-
tolikus Általános Iskola fenn-
tartója az Egri Főegyházme-
gye lesz. 

- Az egyházi iskola biztosítja 
azt, hogy az intézmény meg-
marad, a dolgozók helyüket 
meg tudják tartani és az oda-
járó gyermekek is változatlan 
feltételek között tudják tanul-
mányaikat folytatni. Ez fontos 
a szülőknek, gyermekeknek 
éppúgy, mint Karcag lakossá-
gának, hiszen ma, amikor is-
kolabezárásokról, elbocsátá-
sokról szólnak a hírek, nálunk 
iskolaalapítás történik - hang-
súlyozta - dr. Fazekas Sándor 
polgármester, aki jó munkát 
kívánt az iskola vezetőinek. 

- Némi meghatottságghal 
tettem rá a kézjegyem ezek-

re az okmányokra, hiszen na-
gyon jelentős esemény az Eg-
ri Főegyházmegye életében 
is, hogy lehtőséget kaptunk 
a karcagi önkormányzattól, 
hogy a városban katolikus is-
kolát alapítsunk. Úgy gondo-
lom ez a város számára is egy 
gazdagodást jelent, s ha né-

hány évtized múlva visszate-
kintünk a mai napra, örömmel 
fogjuk megállapítani megérte 
az energiát, a munkát és a vá-
ros és polgárai valóban gazda-
godtak azáltal, hogy egy kato-
likus iskola jött létre - mondta 
dr. Ternyák Csaba, érsek.

A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat Képviselő-testülete a nemzeti és 
etnikai kisebbségek jogairól szóló többször 
módosított 1993. évi LXXVII. törvény 25. § 
b. pontjában biztosított jogkörében eljárva a 
roma kultúra, roma jó sportoló, roma jó ta-
nuló díjakat alapította.

A roma kultúra esetében: a díj azoknak a 
személyeknek, közösségeknek adományoz-
ható, aki ill. akik a roma kultúra hagyomá-
nyainak ápolása, őrzése, átadása, felelevení-
tése érdekében kiemelkedő munkát végeztek 
(népzene, tánc, festészet, fafaragás, gyékény 
és nád kötés stb.).

A roma jó sportoló esetében: annak a fi-
atalnak adományozható, aki kiemelkedő 
sporteredményt ért el (legalább megyei szin-
tű versenyen), példamutató magatartásával 
közössége számára követendő értéket közve-
tít.

A roma jó tanuló esetében: a díj annak a 
karcagi fiatalnak adományozható, aki ki-
emelkedő tanulmányai munkát folytat az 
adott oktatási intézményben, általános isko-
lában legalább 4,5 tanulmányi eredményt, 
középiskolában legalább 4,0 tanulmányi 
eredményt ér el, felsőfokú tanulmányait 
eredményesen végzi.

A díjak adományozására javaslatot tehet-
nek: Karcag Város Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat tagjai; a nevelési-oktatási intéz-
mények nevelő testületei; szülői közösségek; 
diákönkormányzatok; KSE vezetése, szak-
osztályai.

A felterjesztéseket az 5300 Karcag, Kos-
suth tér 14., illetőleg a kg.cko@citromail.hu 
e-mail címre várjuk legkésőbb 2009. augusz-
tus 7. napjáig.

Varga István
CKÖ elnök

Átadták az egyháznak az iskolát

Felhívás

Tájékoztató a krízishelyzetbe került 
személyek támogatásáról
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Viharos hétvége
Az országot július 18-án elérő 
vihar következtében több ri-
asztás is érkezett ügyeletünkre. 
Az első 18 óra 59 perckor, ami-
kor Karcag külterületére, a Ma-
gyarkai bekötőútra vonultak az 
egységek, mivel egy útra dőlt fa 
akadályozta a járműforgalmat. 
A további jelzések másnap ér-
keztek. Először a Kungát ut-
cából, majd a Deák körútról, a 
Hajnal utcából valamint a Ber-
csényi utcából. A kárhelyeken 
kidőlt, kettéhasadt fákat, illet-
ve elektromos vezetékre esett 
ágakat kellett eltávolítani. A vi-
harral érkező csapadék olyan 
csekély mennyiségű volt, hogy 
nem jelentett problémát a csa-
tornarendszernek.

Avartűz
Július 24-én 14 óra 45 perckor 
tűzjelzés érkezett híradó ügye-
letünkre, miszerint Karcagon 
az Északi Újtelep mögötti te-
rületen tűz keletkezett. A jel-
zett helyen kb.: 10 m2-en égett 

a száraz fű, avar. A helyszín-
re érkezett tűzoltóink közel 50 
perces munkával fékezték meg 
a lángokat.
Ugyanezen a napon 16 óra 15 
perckor érkezett ismételt ri-
asztás, miszerint a Tilalma-
si út gátparti részén ismeret-
len okból tűz keletkezett. A 
jelzett helyen minimális terü-
leten égett avar és gaz. A kiér-
kező egységek kevesebb, mint 
30 perces oltással megszüntet-
ték a tüzet.

Gólyamentés 
Július 25-én 7 óra 04 perckor 
jelzés érkezett ügyeletünkre. 
Karcagon a Kinizsi utca egyik 
házának kéményére „kölyök” 
gólya repült. A kimerült madár 
önerejéből képtelen volt tovább 
repülni. A kiérkező egység 
a gólyát levette a kéményről, 
majd értesítették a Hortobá-
gyi Nemzeti Park szakembere-
it, akik a madarat menhelyre 
szállították.

Suzuki árokban
Július 26-án 4 óra 31 perckor 
érkezett segélyhívás híradó 
ügyeletünkre. Kunmadaras 
külterületén egy Suzuki sze-
mélygépkocsi letért az útest-
ről, majd megpördült, de saját 
kerekein megállt az árokban. 
A gépjárműben 4 személy uta-
zott. Ketten könnyebb sérülést 
szenvedtek. A kiérkező tűzol-
tók feladata az autó áramtala-
nítása volt.

Renden lévő szalma tűz
Július 26-án 19 óra 53 perckor 
érkezett tűzjelzés szerint Kar-
cagon a Füredi utca végén ös-
szehúzott avar és renden lévő 
szalma égett. A kiérkező láng-
lovagok a keletkezett tüzet víz-
sugár és kézi szerszámok segít-
ségével oltották el.

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

TŰZOLTÓSÁG 

TŰZKAKASHIRDETMÉNY
Tájékoztatjuk Karcag város lakosságát, szervezeteit, ér-

dek-képviseleti szerveit, hogy Karcag Városi Önkormány-
zat jelenleg hatályos

Településrendezési tervének
2. számú módosítási javaslata elkészült. Az épített környe-
zet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 9. § (3) bekezdés szerinti véleményezési eljárás le-
zajlott.

A Településrendezési terv e módosítása az Ipari park te-
rületét (02094/1, 02094/2, 02094/3, 02094/4, 02095/2, 
02096, 02097 hrsz-ú ingatlanokat) érinti. A területhez tar-
tozó módosítási javaslatok és az azokkal kapcsolatos beér-
kezett vélemények megtekinthetők a Polgármesteri Hiva-
tal Műszaki Irodáján (Karcag, Kossuth tér 1. I. em. 10. sz.), 
munkaidőben.

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 21-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 a: 
(30) 549-4591
telefonszámon.

Dr. Fazekas Sándor
polgármester

ÉRETTSÉGIZETTEK 
FIGYELEM!

Érettségi utáni nappali és esti tagozatos 
iskolarendszerű képzések indulnak 

a 2009/2010-es tanévben 

 Informatikus (Gazdasági Informatikus)- emelt szin-
tű (OKJ 54 481 04) 2 év
 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

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

55 343 04)  1 év
szakokon az ADU Szakképző- és Középiskola Karcagi 
Tagintézményében (OM azonosító: 035497)

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

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

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

A Gyermeképség Alapítvány közleménye 
a 2008. évi közhasznúsági jelentésről

A Gyermeképség Alapítvány 1998. január 12-én alakult meg. 
1998. november 17-én a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíró-
ság közhasznú szervezetté minősítette. 
Az alapítvány egyszeres könyvvitelt vezet és közhasznú, egy-
szerűsített beszámolót készít.
Nyitó egyenleg:  509.892 Ft volt.
Pénztári bevételünk:  792.055 Ft, 
 ebből az adó 1 %-ából  413.557 Ft.
Kiadás:  554.563 Ft.
A kiadásból eszközvásárlásra  109.830 Ft-ot,  
anyagbeszerzésre  444.733 Ft-ot költöttünk.
Záró egyenleg:  747.384 Ft.
Vállalkozási tevékenységet nem folytattunk. A tisztségviselők 
anyagi juttatást tevékenységükért nem kaptak. A pénzeszkö-
zök felhasználása az alapítvány céljával megegyezik. A részle-
tek az alapítvány székhelyén megtekinthetők.

Dr. Aradi Erzsébet
kuratórium elnök

- Vagyis ügyeljünk jobban az 
újrahasznosítás lehetőségére…

- Igen, amit más úton-mó-
don újra tudunk még haszno-
sítani, azt igyekeznünk kell el-
téríteni a lerakótól. Ezért alakí-
totta ki a Nagykunsági Környe-
zetvédelmi Kft. a szórólapokon 
ismertetett szolgáltatást, amit 
2009 második felében kísér-
leti jelleggel kezdtünk el üze-
meltetni. Mindenki jól ismeri a 
közterületen elhelyezett szelek-
tív hulladékgyűjtő szigeteket, 
ahol szétválogatva (műanyag, 
papír, üveg etc.) lehet elhelyez-
ni a háztartásokban keletkező 
hulladékot. A szigeteket meg-
felelő rendszerességgel üríti a 
szolgáltató. Ettől hatékonyabb 
forma, ha a szelektíven gyűjtött 
hulladékot a házaktól szállítják 
el. Az országosan kedvező ta-
pasztalatok alapján szeretnénk 
ezt Karcagon is megvalósítani, 
pontosabban 2009. július 1-től 
próbaüzemben be is vezettük. 
A lényege, hogy kétféle – bar-
na és sárga színű – zsákot bo-
csátottunk a lakosság rendel-
kezésére, a zsákokon feliratoz-
va van, mi helyezhető el benne. 
A barna zsákba a szerves hul-
ladékot (elsősorban a kertren-

dezésből származó kisebb gal-
lyakat, avart, füvet, falevelet) 
lehet rakni. Ezt a hulladékfaj-
tát, amiből megjegyzem, igen 
nagy tömeg keletkezik, nem a 
lerakóban, hanem a külön üze-
melő gallytárolóban helyezzük 
el. A sárga zsákba az újrahasz-
nosítható hulladék – műanyag, 
papír, alufólia, üdítős dobozok, 
tejfeles, joghurtos poharak etc. 
- kerülhet. Ami nagyon fontos: 
tisztán tegyük a zsákba, vagy-
is, amit szükséges, el kell öblí-
teni.

- Milyen az érdeklődés?
- Az első körben öt-ötezer 

sárga ill. barna zsákot gyártat-
tunk le. Szerencsére sikerült 
jól meghatározni a pontokat, 
ahonnan a lakosság felvehette 
ezeket. Mára csak néhány da-
rab maradt és mindenfelől po-
zitív visszajelzéseket kaptunk. 
A háztartásoknak eljuttattunk 
egy hulladéknaptárt, ami az el-
szállítás időpontjairól tájékoz-
tat. A féléves próbaidőre úgy 
határoztuk meg, hogy a bar-
na zsákokat kéthetente, a sárga 
zsákokat havonta egyszer fog-
juk begyűjteni, mindig a ku-
kás hulladék elszállításának a 
napján. Vagyis, a hulladéknap-
tárban feltüntetett időpontban 
a meghatározott színű zsáko-

kat (tehát a szerves vagy az új-
rahasznosítható hulladékot) 
lehet kikészíteni a kuka mel-
lé. A begyűjtést minden alka-
lommal a szelektív gyűjtőkocsi 
kezdi majd, ezért nagyon fon-
tos, hogy a sárga, illetve a bar-
na zsák már reggel kikerüljön 
az ingatlan elé.  Kérünk min-
denkit, hogy figyeljen a nap-
tárban megjelöltekre, mert a 
nem megfelelő napon, vagy 
késve kirakott zsák ott marad 
és meg kell várni vele a követ-
kező alkalmat.

- Adódik a kérdés: miért nem 
gyakoribbak az elszállítások?

- Mint mondtam, ez még kí-
sérleti jelleg. Ha úgy látjuk, 
hogy célszerű lesz a járatokat 
sűríteni, és ebből gazdaságilag 
is megfelelően „jön ki” a kft., 
akkor természetesen lépni fo-
gunk. Meg kell jegyezzem vi-
szont, hogy a szelektív begyűj-
tés a jelenben plusz költséget 
jelent, hasznot a lerakó bizo-
nyos fokú tehermentesítése je-
lenti majd, de ez is nagyon fon-
tos és lényeges szempont. Tud-
juk, kell bizonyos idő,  amíg 
a szolgáltató és a lakosság is 
megszokja és megtanulja az új 
szolgáltatást, de a pozitív jelzé-
sek nagyon biztatóak.

Elek György 

Hulladékszállítási napok 2009 augusztusban:
Napok 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31

Háztartási hulladék szállítás x x x x x x  x x  x  x x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x

Zsákos szelektív /sárga zsák/                 x  x  x  x  x  

Társasházi szelektív hull.szállítás        x          x     

Zöldhulladék szállítás /barna zsák/  x  x  x x x      x  x  x  x x       x

Folytatás az 1. oldalról

Új lehetőség, az otthoni szelektálás
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A karcagi Szent Pál Katolikus Általános Is-
kola ELSŐ csengetése az öregdiákoknak szólt 
2009. július 11-én, szombaton, melyet szemé-
lyesen Nagy Józsefné igazgatónő tett meg.

Először szólalt meg az iskola csengője, mió-
ta átadták az iskolát a katolikus egyház részé-
re. Az üdvözlés után az igazgatónő tájékoztat-
ta Kádár Pál tanár úr, osztályfőnök 1954-ben 
végzett diákjait az iskola jelenlegi helyzeté-
ről. Az összegyűltek megelégedettségüket fe-
jezték ki a változáshoz, hogy az iskola vissza-
nyerte eredeti fenntartóit immár fejlettebb, 
korszerűbb formában. A 7. alkalommal össze-
gyűlt egykori diákközösség megemlékezett az 
elhunyt tanáraikról és osztálytársaikról, majd 

kezdetét vette a várva-várt kötetlen, vidám be-
szélgetés, a régi évek iskolai diákeseményeiről, 
az elmúlt esztendők családi emlékeinek a fel-
idézéséről. 

A vidám és jókedvű osztálytermi hangu-
lat közös ebéddel folytatódott a 25 véndiáknak 
egy igazi karcagi birkapörkölt elfogyasztásá-
val. Azok a diáktársak, akik még bírták magu-
kat mozgatni, „ropták” a táncot a maguk mód-
ján. A hosszas elköszönés során biztosították 
egymást arról, hogy 365 nap múlva újra talál-
kozni fognak.

„Jó volt találkoznunk 55 év múltán is!”
Az osztálytársak nevében:

T. Szabó Pál

Első csengetés…

Az idén hetvennégy foltvarró érkezett a Déryné Művelődé-
si Központ tizedik alkalommal megrendezett Patchwork tá-
borába. Az egyhetes szakmai táborozást vezető Czimbalmos 
Ágnestől tudjuk, hogy az érdeklődés igen „széles körű”, mert 
Hódmezővásárhelyről, Békéscsabáról, Debrecenből, Nyíregy-
házáról, Miskolcról, Budapestről, Kecskemétről, Veszprém-
ből, Székesfehérvárról, Bonyhádról érkeztek táborozók. Az ez 
alkalommal is varrodává átalakult két osztályteremben öt na-
pig szorgos munka folyt. A foltvarrók a már kialakult gyakor-
lat szerint egy-egy újdonság („több funkciós” úti takaró, fa-
likép, fali kulcstartó, táska) készítését tanulhatták meg és az 
utolsó napra szervezett ötletbörze is nagy sikert aratott.

Emlékezés
Balázs Sándor

(1932. 11. 03. - 2009. 06. 27.)
Folyó hó 4-én búcsúztatta a család, földijei, munkatár-

sai, barátai és tisztelői jelenlétében a tiszaszőlősi református 
templomban Csiszérné Kéki Ibolya nagytiszteletű asszony 
vezette gyászistentisztelet keretében Tiszaszőlős és a Nagy-
kunság szülöttét és haláláig hű szerelmesét, Balázs Sándort.

Kora gyermekkorától nehéz megpróbáltatások (súlyos 
égési sérülés, 16 éves bátyja elvesztése; osztályidegen an-
nak botrányos következményeivel; koholt vád alapján, ár-
tatlanul 5 hónapot tölt börtönben; súlyos balesete kö-
vetkezményeit külső segítségre utalva jajszó nélkül vise-
li 16 éven át …) közt élt. Munkásságát mégis egy tucat-
nál több miniszteri és építőipar-szakági, újítói meg egyéb 
kitüntetéssel ismerték el. Az elhunyttól a viszontlátás re-
ményében búcsúzott 54 éven át szeretett, tisztelt, felesége 
Kovács Rózsa, szerető leányai: Balázs Ibolya és Gabriella; 
unokái: Krisztina és Attila, rokonai és az Őt hat éven ke-
resztül odaadással gondozó, ápoló dr. Sütő Mihályné Balla 
Klára tanárnő. A templomban az elhunyt urnája előtt, az 
általa kezdeményezett és 1969-ben négyünk által alapított 
Drégelypalánki Szondi KTSZ-nek, melynek nyugalomba 
vonulásáig elnöke volt, a jelenlegi vezetője, Dobos Lajos, 
nagy elismeréssel emlékezett meg, a haláláig főtanácsadó 
elődje munkásságáról, ismertetve, hogy a Szövetkezet irá-
nyítása a nagy előd által kijelölt úton halad. Sikerességüket 
ékesen bizonyítja az, hogy a kezdetek óta 1000 fős szövet-
kezet, azóta is megtartotta dolgozóit. 

Pár keresetlen szóval megemlékezett még kedves osz-
tály- és cserkésztársáról, barátjáról Lakatos Miklós. Kar-
cagi tisztelői közt megjelent dr. Sánta József főorvos úr. 
Végső búcsút vett tőle hamvainak, a végakarat szerinti, az 
„Aranyosi sarok”-nál a Tiszába szórásánál az osztálytárs 
Puskás Mária professzor Debrecenből, és végül, de nem 
utolsósorban a mindenben messzemenően segítő Kerekes 
András, Tiszaszőlős polgármestere.

Személyes ismerősként részvétüket fejezték ki Varga Mi-
hály országgyűlési képviselő, volt pénzügyminiszter, a kar-
cagi református egyház presbitere és volt karcagi diák, dr. 
Fazekas Sándor Karcag város polgármestere, valamint a 
régi barátok, szomszédok, ismerősök.

Patchwork tábor 
tizedjére is

most útalap mintegy 2,2 millió 
forintos bekerülési költséggel. 
Összességében egyébként 300-
400 főre tehető a kertekben ál-
landóan kinn lakó emberek-
nek a száma. Nyilván ők is kar-
cagiak, legnagyobbrészt dolgo-
zók, adófizető állampolgárok. 
Jogos tehát az igény, hogy ott 
a települési szolgáltatások ren-
delkezésre álljanak, de azért is 
fontos, mert ez a város további 
épülését, terjeszkedését jelenti, 
és természetesen a gazdálko-
dó, kertészkedő, termelő em-
berek munkáját segíti. A ter-
melésen alapul tulajdonképpen 
minden, tehát ezt a városnak – 
lehetőségeihez mérten – támo-
gatni szükséges. Bárcsak az ál-
lam is többet megtenne ezek-
ben a dolgokban. Szerencsére 
az áramszolgáltató viszonylag 
gyors eljárással épít ki háló-
zatokat, az áramellátás tehát 
megoldható. Ahol áram van, 
ott vízhez is hozzá lehet jutni. 
Az útalapokat pedig azért épít-
jük, hogy azzal az ingatlanok 
értéke növekedjen és javulja-
nak a megközelíthetőség és a 
gazdálkodás feltételei. Jelen-

leg az Agyagos kivételével va-
lamennyi kertút megközelít-
hető szilárdburkolaton a kert-
kapuig, emellett hat kertút ki-
kövezése történt meg. A Kurta 
kert mellett az I-es Zugkertben 
is kerti út került átadásra.

A Zuglógerben a Városi 
Sportintézmény szervezésében 
történtek tereprendezési és víz-
elvezetési munkák, de a Sport-
csarnokban is belső felújítás fo-
lyik.

- Teljes felújítást kap még 
a Vasút utcai bölcsőde meg-
süllyedt épületszárnya is. En-
nek az épületnek a megújításá-
ra évek óta pályázunk, az utób-
bi időszakban három pályá-
zatunkat utasították el. Saját 
erőből kellett tehát megolda-
nunk, mert az épületre szük-
ség van, és úgy nem marad-
hat, ahogy jelenleg áll. Felújítá-
si munkák folynak a bereki vá-
rosi ifjúsági táborban is, ezért 
maradt el idén a táboroztatás.

A Karcagot Berekfürdővel 
összekötő kerékpárút munká-
latai szépen haladnak. Most, a 
munkák előrehaladtával ásatá-
sok is folytak, ahogy dr. Faze-
kas megemlítette, a földmun-
kákkal érintett terület az ókor-

tól a második világháborúig 
több történeti kor nyomait rej-
ti. Másféle földmunkák is kez-
dődtek – a város belső része-
iben folyik az árokrendszer 
tisztogatása és karbantartása. 
Ez egyébként a nyarak vissza-
térő feladata, mert a csapadé-
kos időszakra ilyenkor kell fel-
készülni. A Madarasi úton pe-
dig lendületesen folyik a Mun-
kaügyi Központ építése.

- A beruházások mértékét 
mutatja, hogy az új középisko-
lai tömb 550 millió forint be-
kerülési költségű. A kerékpár-
út költségei 270 millió forintra 
rúgnak, ebben 15 % az önerő, 
vagyis a város részéről mintegy 
40 millió forint ráfordítást igé-
nyel. A Kurtakertbe vivő út 2,2 
millió forintból került kivite-
lezésre. Tíz millió forintot for-
dítunk a Vasút utcai bölcsődé-
re, de tudnunk kell még, hogy 
közmunkások foglalkoztatásá-
ból keletkező kiadások (a mun-
kabér és a felhasznált anyagok 
stb.) több tízmilliós költséget 
tesznek ki. Szerencsére az ál-
lam a közmunkások bérének a 
85-90 %-át állja – kategóriáktól 
függően.

Elek György 

Folytatás az 1. oldalról

Jól haladnak az építkezések
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Július 06-án sokan gyülekeztek 
izgatottan a Györffy István Álta-
lános Iskola előtt, s hamarosan el 
is indult a busz Tokaj felé huszon-
nyolc gyerekekkel és négy tanár-
nővel. 

Útközben bementünk a Nyír-
egyházi Vadasparkba, ahol há-
rom órát töltöttünk vidám néze-
lődéssel. Délután megérkeztünk a 
táborhelyre, és elfoglaltuk a négy 
ágyas szobákat. A szállásunk re-
mek volt, minden szobának volt 
egy hatalmas ablaka, ami a tábor 
mögött folyó Bodrogra nézett. 
Ezen a napon voltunk még város-
nézésen, de ami a legnagyobb si-
kert aratta az az volt, hogy meg-
néztünk egy szőlőbirtokot, illet-
ve egy borospincét. A második 
nap kedvenc programja a délutá-
ni hajókázás volt, hiszen itt az Al-
földön nekünk mégis csak ritkán 
van lehetőségünk hajókázni, így 
a két órás utat Tiszalökre sokan 
végig a hajó fedetlen részén töl-
töttük élvezve a szelet és a víz lát-
ványát. Éjjel pedig zseblámpánk 
segítségével a táborhely terüle-
tén elszórt állatos kártyákat kel-
lett megkeresnünk egy verseny 
keretében. Harmadik nap dél-
előtt (előkészítve a délutáni prog-
ramot) csoportmunkában fel-
adatlapokat oldottunk meg Rá-
kócziról, illetve dramatizáltunk 
és énekeltünk is. A jó hangulatú 
délelőtt megkoronázása az volt, 
hogy egy kisvonattal körbevittek 
minket a városon. Ezt a kisvona-
tot a városnézés során mindenki 
jól megnézte magának, de nem is 
gondoltuk, hogy kipróbálhatjuk, 
ezért ez nagy meglepetés volt. 
Délután Sárospatakra kirándul-

tunk, a Rákóczi-várba és a Refor-
mátus Kollégiumba. Este a tábor-
helyen lévő másik csoport kihívta 
a mi táborunkat egy focimeccsre. 
A fiúk szívesen elfogadták a kihí-
vást és egy remek labdarúgó mér-
kőzés keretében – ami a Györffy-
s lányok szurkolásától volt hangos 
– 7-2-re nyert a mi csapatunk. A 
negyedik nap délelőttjét számhá-
borúval töltöttük, majd délután 
sor került a leginkább várt prog-
ramra, a kenuzásra. Be is váltotta 
a hozzáfűzött reményeket, ez lett 
a legkedvesebb emlékünk. Ugyan 
a hatalmas hét személyes kenukat 
nehéz volt irányítani, hamar be-
lejöttünk és valahogy mindenki 
célba ért. Este tábortüzet gyújtot-
tunk, palacsintát és kólát kaptunk 
meglepetésként, és a legszebb es-
tét töltöttük együtt. Éjjel egy több 
helyszínből álló bátorságpróbán 
vettünk részt, amit mindenki na-
gyon élvezett. Az utolsó nap dél-
előttjén hegyet másztunk – ez 
sokaknak nem épp a kedvenc 
programja volt, de a kilátás való-
ban gyönyörű volt a hegytetőről. 
Ebéd után elbúcsúztunk a tábor-
tól, elindultunk vissza és este ha-
zaértünk.

Rendkívül élmény- és ese-
ménydús öt nap volt, amit a ba-
rátainkkal, iskolatársainkkal töl-
töttünk. Köszönjük a lehetősé-
get, hogy táborozhattunk, mind 
remekül éreztük magunkat, és jó 
emlékeket raktároztunk el ma-
gunkban. Várva várjuk a követ-
kező nyári tábort, amely bizonyá-
ra legalább ilyen jó lesz.

Patkó Dóra és Patkó Linda
a Györffy István Általános 

Iskola tanulói

Július közepén a karcagi 
Gábor Áron Gimnázium Bil-
jana táncegyüttese Várnában 
tartotta idei tánctáborát, az 
együttes fennállása óta immár 
sorozatban a 4. alkalommal 
Bulgáriában. Az elmúlt évek 
szófiai, plovdivi és rilai prog-
ramjai után Bulgária 3. legna-
gyobb városa, a fekete-tengeri 
Várna, újabb lehetőségeket és 
élményeket nyújtott a tánccso-
port tagjai számára,  amellyel 
éltek is a csoport fiataljai.

A karcagi tánccsoport eb-
ben az évben új várnai kore-
ográfussal kezdett el dolgozni, 
s Diana Dobreva irányításá-
val az együttes táncrepertoár-
ja 4 újabb koreográfiával gya-
rapodott: a napi 6-7 órás pró-
bák során várnai, dobrudzsai, 
sop, pirini és szevernyaski 
táncokat sajátított el az együt-
tes, melyeket várhatóan ősztől 
fognak majd bemutatni a kö-
zönségnek. 

A kötelező táncpróbák mel-
lett jutott idő a szabadidő 
hasznos eltöltésére is, a na-
pi tengerparti strandolás mel-

lett a csoport együtt utazott 
Balcsikba és Bulgária „sport-
fővárosába”, Albenába. Július 
19-én Várna egyik városrész-
ében, Aszparuhovóban léptek 
fel 20 perces műsorukkal az 
„Ilinden” fesztiválon, a feszti-
vál kapcsán a tánccsoport sze-
repelt a Várnai Televízió mű-
sorában, a tánccsoport vezető-
je pedig élőben nyilatkozott a 
Várnai Rádiónak. Az együttes 
várhatóan szeptemberben kar-
cagi helyszínnel fesztivált ter-

vez, ahová sok szeretettel vár-
nak majd mindenkit. Az ér-
deklődők folyamatosan figye-
lemmel kísérhetik a csoport 
életét az iwiw-en, ha rákeres-
nek a Biljana táncegyüttesre. 

Tisztelettel megköszönjük 
a Pro Schola Alapítvány, va-
lamint Karcag Város Önkor-
mányzatának az anyagi támo-
gatást.

Major János
Tánccsoport vezető

Ó, lesz-e
nékem valaha
Egy csendes,
barátságos kertem.

Hol fényes lombú
fák között
hosszan, békén
lehet pihennem?

(Tóth Árpád: Vasárnap)

Felsős Diákönkormányzati tábor 
a Györffy-ben

Várnában járt a Biljana tánccsoport

A karcagi Biljana és a várnai „Makedonszki dom” tánccsoportjai

Virágos házak, virágos udvarok a 8. sz. 
választókerületben

Az összeállítást ké-
szítette:

Pánti Ildikó
önkormányzati 

képviselő 
a Városfejlesztési-

Városszépítési 
Bizottság tagja

Ahol a virágot szeretik, örömet találnak benne, s 
a lakókörnyezet szerves részévé válik.

Deák körút 34.

Fürst Sándor utca 66.

Vasút utca 10/a.
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Programok:
augusztus 19. (szerda)   
16.00 a Déryné Művelődési és Ifjúsági 

Központ II. emeleti dísztermében
 a XVIII. Nagykunsági Kulturá-

lis Napok megnyitása

 Megnyitja: dr. Fazekas Sándor 

polgármester, országgyűlési képvi-
selő

16.10 a Déryné Művelődési és Ifjúsági 
Központ II. emeleti dísztermében

 „Csipkevarázs és kunhímzés”

Kiállítók: 
 Mátyus Lajosné csipkeverő 

(Abádszalók),
 Oláhné Lipták Erzsébet kun-

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

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

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

 Akusztikus zenei est 

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

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

Quimby legjobb dalait adják elő
 22.00 – 23.30-ig

 Queen Unplugged Projekt

 A belépés díjtalan!

augusztus 20. (csütörtök) 
 Szent István-napi ünnepségek

9.45 a Kossuth téren
 Országzászló felvonása

 Közreműködnek: 
 a Kováts Mihály huszár em-

lékraj huszárjai

10.00 a római katolikus Szent István 
templomban

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

hoz
14.00 a Városháza dísztermében
 Ünnepi önkormányzati ülés

 Az ünnepi ülést megnyitja és leve-
zeti:

 dr. Fazekas Sándor polgármes-
ter, országgyűlési képviselő

 Nemzeti ünnepünk tiszteletére kö-
szöntőt mond:

 Pelczné Gál Ildikó, az Ország-
gyűlés alelnöke

 Kitüntetések átadása

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

 Dobos László alpolgármester és 
 dr. Kapusi Lajos alpolgármester
 Ünnepi műsor

 Közreműködik: 
 Koppány Mária előadóművész
 Oszter Sándor színművész
 Varga Miklós előadóművész

16.00 a Kováts Mihály Általános Isko-
lában

 „Vadásztrófeák” kiállítás meg-
nyitása

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

16.00 Aratófelvonulás
 Útvonala: Erzsébet liget - Liget ut-

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

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

 Az aratófelvonulókat köszönti és 
az új kenyeret átveszi:

 dr. Fazekas Sándor polgármes-
ter, országgyűlési képviselő

 A műsorban közreműködnek:
 a Déryné Művelődési és Ifjúsági 

Központ
 Kopogók és Pántlika néptánc-

csoportjai,
 a túrkevei Egres Kis Lajos Nép-

tánccsoport,
 Karcag Város Vegyeskara,
 a Sinful – Passions együttes 

vonósai,
 a Karcagi Ifjúsági Ház nép-

táncköre

20.00 a Kossuth téri színpadon
 Ismerős Arcok együttes koncert-

je
22.00 a Kossuth téren
 Tűzijáték

22.10 Utcabál

 Közreműködik a Dokk Blues - 

Funky Service 

augusztus 21. (péntek)
 Karcagi Kenyér Ünnep

 10.00 a Szélmalomban
 „Amíg a búzából kenyér lesz” 

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

umigazgató
 A kiállítást megnyitja: 
 dr. Ozsváth Gábor Dániel PhD 

néprajzkutató
 „150 éves a karcagi szélma-

lom”

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

 A „Karcagi molnár ételek” cí-
mű könyv bemutatása

 A könyvet ismerteti a szerző, szer-
kesztő:

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

ti találkozó

15.00  - 18.00

 a Nagykun Vadásztársaság lőterén 
 (Kunhegyesi út)                   
 JAGDPARCOUR koronglövé-

szet 

 szabad edzés, pálya bemutatás 

20.00 a Városi Sportcsarnokban
 Műsoros est, aratóbál

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

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

nósai,
 az Everdance Táncszínház tán-

cosai
 Játszik a Pop Secret Band

 Zenekarvezető, énekes: Jónás 

Kálmán

 Belépődíj: 600.-Ft 

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

dásznap 
9.00 Nagykun Vadásztársaság lőterén
 JAGDPARCOUR koronglövő 

verseny

9.00 a Varró István Szakiskola sport-
udvarán

 Streetball bajnokság

10.00 a Nagykun Vadásztársasság Va-
dászházánál

 Vadászkutya alkalmassági 

vizsga

10.00 a Kováts Mihály Általános Isko-
la udvarán               

 Ifjúsági légpuska verseny, 
íjász bemutató

9.00 a Múzeumparkban
 A vadásznap ünnepélyes 

megnyitása

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

 Megnyitó beszédet mond:
 Benedek Fülöp,   az Országos 

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

 dr. Fazekas Sándor polgármes-
ter, országgyűlési képviselő

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

seny

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

10.00 - 13.00 
 Kulturális műsorok

 Közreműködnek:
 a karcagi Déryné Művelődési 

és Ifjúsági Központ mazsorett 

csoportjai,

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

 a Pipás Zenekar,

 az  Abonyi Fúvószenekar,

 Rokker Zsoltti humorista

13.00 - 14.00 
 A főzőverseny értékelése

14.00 (Állathangok a Szalonkától a 
Szarvasbőgésig)

 Fehér Péter előadása
 Karcagi hastáncosok műsora
15.30 A versenyek értékelése, 

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

dor, 
 a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

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

la aulájában
 a Vadászati Kulturális Egyesü-

let fotókiállítása látható 
  A rendezvény ideje alatt a helyszí-

nen kirakodóvásár lesz.
 Belépőjegy 300.-Ft, vadászjeggyel 

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

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

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

zeumban
 Luka Lajos vesszőfonó, népi ipar-

művész kiállításának megnyitása
 Megnyitja: dr. Nagy Molnár 

Miklós PhD, a Györffy István 
Nagykun Múzeum igazgatója

14.30 a Városi Gyógyvizű Strandfürdő 
és Kempingben

 Zenés fürdő show
 Fellép a debreceni Nosztalgia 

Zenekar
 
Rendezők, információk:

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

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

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

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

mán Imréné 30/299-8638

Ügyességi kutyabemutató

 Magyar Ebtenyésztők Karcagi Szer-
vezete

 Ferenczi Sándorné 30/674-77331
Streetball bajnokság

 Rácz Antal 30/678-9173
Karcagi kenyér ünnep

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

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

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Va-
dásztársaság

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

0547
Horgászvereny

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

 Tel.: 59/312-243
Népművészeti kiállítás

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

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

egyéb szolgáltatások

 Lőrincz Mária 59/500-631

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

gyűlés
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vadász-

társaság
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeu-

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

Tűzoltósága
Karcag Városi Önkormányzat Város-

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

fejlesztési és Szolgáltató Kft.
Polgármesteri Hivatal, Karcag

Médiatámogatóink:
Karcagi Hírmondó, Karcag Televízió, 

Mediátor Televízió

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

A rendezvénysorozat fővédnökei:
VARGA MIHÁLY országgyűlési képviselő

DR. FAZEKAS SÁNDOR polgármester,
országgyűlési képviselő
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás III. 
emeleti lakás eladó. Tel.: 06/30-359-5070.
Karcagon családi ház 4 szobás, 2 fürdőszo-
bás, tetőteres, klímás, több fajta fűtési le-
hetőséggel, ipari árammal, fúrott kúttal, 
szerelő aknás alsó épülettel több generá-
ciónak sürgősen, áron alul eladó, ill. vállal-
kozásra is alkalmas. Budapesti csere is ér-
dekel.  Tel.: 06/20-669-5366. 
2 szoba + nappalis családi ház eladó. 
Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 11,5 M Ft. Tel.: 
06/70-310-1751 v. 06/30-245-7147.
Debrecenben, a nagyerdei övezetben a 
Kossuth és az Agrár Egyetemhez gyalog 
10 percre frissen felújított kis közös költ-
ségű 4 emeletes tégla építésű társasház-
ban földszinti, gázfűtésű, 1,5 szobás, te-
hermentes lakás egyetemistáknak eladó. 
Befektetésnek kiváló ajánlat. Tel.: 06/70-
300-9730.
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.
Eladó két szintes családi ház, két család ré-
szére is alkalmas. Társasház csere is érde-
kel. Tel.: 59/314-078.
Karcagon 3 szobás + nappalis ház eladó, 
vagy Pest és környékére cserélhető. Tel.: 
06/20-505-3467.
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 felújítandó ház eladó. I.ár: 2 M Ft. 
Tel.: 06/20-224-6570.
Karcagon a Madarasi úton 100 m²-es ház 
954 m²-es telekkel eladó. Tel.: 06/30-393-
9013.
Eladó 2 szobás most festett földszinti la-
kás. Kg., Széchenyi sgt. 26. Tel.: 06/30-301-
5886.
3 szobás lakás bútorozva, hosszú távra ki-
adó, vagy eladó. Tel.: 06/30-359-5070.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! Stresszoldás 
hatékonyan, természetesen. Tel.: 06/59-
313-284 www.tmhirek.hu
Eladó ülőfürdő kád, 2 szárnyas garázsajtó. 
Érd.: Kg., Dózsa Gy. u. 46. Tel.: 59/314-094.
Fűkaszáló gép és 2 db cserépkályha eladó. 
Tel.: 59/311-477.
Eladó 1 db Hajdu mosógép, 1 db gyermek 
bicikli pótkerékkel, 1 db irodai forgószék. 
Tel.: 0670/613-6765.
Eladó jó állapotban lévő Swin Csepel férfi 
kerékpár. U.itt építési törmelék ingyen el-
vihető. Tel.: 06/20-216-5636.

42-es méretű menyasszonyi ruha eladó. 
Tel.: 06/30-647-7357.
Megkímélt állapotban lévő 3 funkciós ba-
bakocsi, 1 db bébihordozó 10 kg-ig eladó. 
Tel.: 06/30-463-2991. 
1 db világos színű faláttöréses konvektor, 
1 db dió színű gyermek íróasztal eladó. 
Tel.: 59/314-831.
Eladó 2 db megkímélt állapotban lévő fo-
tel. Tel.: 06/30-903-5227.
K r i s t á l y t i s z t a  i v ó v i z e t  o t t h o n á -
ba! Ozmózisos víztisztító rendszerrel! 
Érdeklődni és megrendelni a 06/30-915-
4773-as telefonon lehet.
A nyári szélviharok, a böjti szelek erejét 
megduplázva tarkítják szeméttel járdáin-
kat, tereinket. Seprűimmel vegyen részt a 
tiszta városunkért mozgalomban. Kapható 
a karcagi piacokon vagy a Takács P. u. 9/a. 
sz. alatt. Támasztó létra méretre ismét ren-
delhető Jani bácsinál. 
Eladó megkímélt állapotú ágyneműtartós 
osztott franciaágy. Tel.: 59/312-095.
200 l-es fagyasztó, valamint 6 fakkos Lehel 
hűtőszekrény és 120 literes hűtő eladó. 
Tel.: 59/314-831.
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, fér-
fi bőrcsizma (41-42-es méret) eladó. Tel.: 
06/30-973-3637 v. 06/30-656-2295.
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.
Jószág szerető embert keresek napi kb. 2 
órás munkára (póniló, birka). Ezért fürdő-
szobás lakást, teljes rezsi átvállalást aján-
lok. Kistéglagyár. Tel.: 06/30-393-3343.
1 hetes Hévízi üdülőjog 4 személy részé-
re 4*-os apartman hotelban eladó. Tel.: 
06/30-583-4708. 
Eladó heverő (2.000 Ft/db), matrac (1.000 
Ft/db), csillár (2.000 Ft/db), 5 ezer dara-
bos puzzle (4.000 Ft), befőttes üvegek: 
nagy csavaros tetővel (35 Ft/db), kicsi (15 
Ft/db). Érd.: Kg., Erkel F. u. 5. Tel.: 06/20-
383-7129.
Technikumi és gimnáziumi tankönyvek 
(9-12. o.) és matrózblúz eladó. Tel.: 06/70-
527-1099.
Diáklányokat szívességből tanítanék né-
met nyelvre. Hívjad Ica nénit. 06/30-835-
0953 v. 59/312-562.
Eladó olcsón 1 db felnőtt, 1 db gyermek-
heverő és 2 db fotel. Tel.: 59/313-277.
Kukorica, búza, árpa, gyermekágy eladó. 
Garázs kiadó. Érd.: Kg., Madách u. 3. Tel.: 
06/70-275-1937.

Eladó 2 db nagy asztal 10 db fémvázas 
székkel (csak együtt) (62.000 Ft); nagy 
szőnyeg (10.000 Ft); üveglapos dohány-
zó asztal (10.000 Ft). Érd.: Kg., Erkel F. u. 5. 
Tel.: 06/20-383-7129.
Eladó bontásból származó ajtók, ablakok, 
nem régi típusú, jó állapotban; 400 db 
szalagtető cserép (ár megegyezés szerint); 
1 db hűtő (6.000 Ft). Tel.: 06/30-517-2434.
Vállalkozáshoz Karcag központjában jó ál-
lapotban lévő kb. 70 m²-es, 2 szobás ki-
adó kertes házat keresünk. Ajánlatokat a 
06/30-675-6540 és a 06/70-590-9540-es 
telefonszámon várunk. 
200 l-es hűtőszekrény, mosógép, cent-
rifuga, Camping kerékpár, Maruti gumi 
135X12-es eladó. Tel.: 59/314-892.

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

Állat
Egy éves beigli kan eladó. Tel.: 06/70-527-
1099.
Fajtatiszta 9 htes yorkie kislány kutya el-
adó. Kétszer oltva, féregtelenítve. U.itt yor-
kie 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.
Keresem a vörös hosszú szőrű cicámat. A 
becsületes megtalálónak jutalmat adok. 
Tel.: 06/30545-6653.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jelzálog-
hitel akár jövedelemigazolás nélkül is. 
Személyi hitelek, lakásvásárlási hitel. Több 
banki háttérrel! Teljes körű ügyintézés! 
Tel.: 06/70-314-4403 v. 06/30-647-7324 v. 
06/30-509-0352.
Biológia, kémia korrepetálást vállalok. Tel.: 
06/30-403-6062.
Sírgondozást vállalok. Tel.: 06/30-359-
5070.
Mindenféle javítást, cipzár cserét, felhaj-
tást, méretre munkaruhát, férfi szövet és 
bársony nadrág varrását rövid határidőre 
vállalom. Tel.: 06/70-300-9730.
Passzív pénzkereseti lehetőség. Tel.: 06/30-
359-5070.

Gépjármű
1993-as évjáratú Toyota Carina E 1.6-os el-
adó. Tel.: 06/30-699-0592.
Lejárt műszakival 500 kg súlyú utánfutó 
eladó. I.ár: 65.000 Ft. Érd.: Kg., Tavasz u. 20. 
Tel.: 59/312-381.

Apróhirdetés

j

Július 31. péntek
Betánia – Széchenyi sgt.

Augusztus 1. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt. - 

nyitva
Augusztus 2. vasárnap
 8:00 órától Berek – Kiss A. 

úti
Augusztus 3. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Augusztus 4. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Augusztus 5. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti
Augusztus 6. csütörtök
 Betánia – Széchenyi sgt.

Augusztus 7. péntek
 Berek – Kiss A. úti
Augusztus 8. szombat
 Berek – Kiss A. úti - nyitva
Augusztus 9. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti
Augusztus 10. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Augusztus 11. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Augusztus 12. szerda
 Berek – Kiss A. úti
Augusztus 13. csütörtök
 Betánia – Széchenyi sgt.
Augusztus 14. péntek
 Kígyó – Horváth F. úti

Gyógyszertári ügyelet

Pályázat
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke

pályázatot ír ki
a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és 

Alapszolgáltatási Központ
gazdaságvezetői állásának betöltésére

Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a 

szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve 
bevándorolt vagy letelepedett státusz igazolása, továbbá 
cselekvőképesség

- az ágazati jogszabálynak megfelelő végzettség:
 (az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 

(XII. 30.) Kr. 18/B.§-a szerint)
- legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szak-

mai képesítést igénylő szakmai gyakorlat,

A pályázathoz csatolandó mellékeltek: 
- felsőfokú iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata,
- könyvviteli szolgáltatási tevékenységre vonatkozó enge-

dély (igazolvány) másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- szakmai önéletrajz,
- nyilatkozat az 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdése 

szerinti kizárási okról,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában 

foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez hozzájárul.

Az ellátandó lényeges feladatok:
 Gazdaságilag önálló intézmény gazdasági szervezetének 

irányítása, könyvelési feladatok ellátása, költségvetés ter-
vezése, beszámolók készítése, ellenjegyzési jog gyakorlá-
sa. Az intézményvezető távollétében a szervezeti és mű-
ködési szabályzat alapján intézményvezetői feladatok el-
látása.

Az állás elfoglalásának ideje: elbírálást követően azonnal
A közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezés idő-

tartama: határozatlan
Kikötött próbaidő időtartama: négy hónap
Vezetői megbízás időtartama: határozatlan
Bérezés: Kjt. szerint
A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Sze-

mélyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (a 
továbbiakban: KSZK) internetes oldalán történő megjele-
nést követő 30. napon

Elbírálás határideje: a benyújtási határidőt követően 30 na-
pon belül

A pályázatot Dr. Fazekas Sándor elnöknek kell benyújtani 
postai úton (5300 Karcag, Kossuth tér 1.). 

Az intézménnyel kapcsolatosan bővebb felvilágosítás Bö-
gös Katalin osztályvezetőtől kérhető az 59/520-235-ös tele-
fonszámon és személyesen a Kisújszállás, Szabadság tér 1. 
szám alatti Polgármesteri Hivatal 13. számú irodájában.

M E G H Í V Ó
A „KUNKARCAGI” Állatvédő és Állatbarát Egyesület meg-

hívja tagjait évi rendes közgyűlésére
2009. augusztus 5-én (szerda) 16:30 órára.
- Helye: EURO Kft. Varró utca 2. szám alatti étterme
- Napirendi pontok:
1./ Alapszabály módosítása a házi pénztárban tartható 

készpénz összegére vonatkozóan.
2./ A gazdasági vezető lemondásának elfogadása, az új 

tisztségviselő megválasztása.
3./ Az állatmenhely célját szolgáló bérleménynél szük-

séges munkálatok.
4./ Egyéb.
A közgyűlés eredményessége érdekében feltétlenül 

számítunk megjelenésére és aktív közreműködésére.
Dr. Kovács László elnök 

A XI. Karcagi Birkafőző Fesztivál rendezvényen a 
kitöltött értékelőlapok leadása ellenében kiosztott 

tombolák nyertes számai a következők: 
nyertes szelvény  nyeremény 
sárga 85  SIATSHU négyfunkciós masszázsülés 
fehér alapon kék hullámos 69  Karcag címeres ingpóló 
kék 55  Karcag címeres ingpóló 
zöld 21 háromszög  konyhai szett (kötény, sapka) 
sárga 94  konyhai szett (kötény, sapka) 
kék 42  Butella 
kék 97  Butella 
zöld 75 háromszög  Könyv

A nyeremények átvehetők 2009. augusztus 14-ig a 
Karcagi Polgármesteri Hivatal (Karcag, Kossuth tér 1.) 
34. szobájában munkaidőben.
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Augusztus 1. szombat
Gettó milliomos
Feliratos angol-amerikai 

filmdráma
Augusztus 8. szombat
Excsajok szelleme
Feliratos amerikai vígjáték 
Augusztus 11. kedd
Terminátor: 

Megváltás
Amerikai akciófilm
Augusztus 15. szombat
Rockhajó
Feliratos angol vígjáték

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

2009. július 31 péntek, szombat, 
vasárnap, hétfő

18.00  Műsorajánlat
18.05  Főtéri Randevú
19.05  Nagykunsági Krónika – vá-

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

csipkeverő
 - Foltvarró tábor
 - Beruházások Karcagon, 

bejárás polgármester úrral
 - Nyári Napközi
 Háttér
20.10 Bionapok Tarpán
20.40 Karcagi Birkafőző Fesztivál 

III. rész
 Karcagi Trió és a Éneklő Sza-

kácsok

2009.augusztus 4. kedd /szerda
18.00 Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek hozzám – reformá-

tus Istentisztelet

19.05 Megyei tükör – magazin
19.30 A hit szava – katolikus 

szentmise
20.45 Nótaszó: Zenés Fürdő Show

2009. augusztus 6. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Főtéri Randevú
19.05 Nagykunsági Krónika – vá-

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

zeskalácsos
 - Félpályás útlezárás a né-

gyesen
 - Kulturális ajánló
 - Nyári Napközi
 Háttér
20.10  Ami adásunkból eddig ki-

maradt…
 Dalma Dance záróvizsga 

I.rész

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

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

www.karcag.hu oldalakról

Labdarúgás

13-án a késő esti órákban a 
rendőrök két helyi férfit állítot-
tak elő, akik Karcag külterüle-
tén az intézkedés előtt vélhetőleg 
kábítószeres cigarettát szívtak, s 
a csikket az intézkedés kezdete-
kor dobták el. Ezt alátámasztotta 
a velük szemben alkalmazott ká-
bítószer gyorsteszt eredménye is, 
mely TCH-ra pozitív értéket jel-
zett, így tőlük vizelet minta véte-
lére is sor került. 

Akciófilmekbe illő jelene-
tet láthattak a város lakói júli-
us 15-én kora este a Széchenyi 
sugárúton. A négy kábítószert 
vásárló kunmadarasi és a terítő 
férfinek nem sok választása volt 
amikor rövidnadrágos nyomo-
zók az anyag átadása pillana-
tában rájuk rontottak és pilla-
natokon belül már az aszfalton 
fekve találták magukat. Az ak-
ció eredménye négy fogyasz-
tó és a terítő elfogása – utóbbit 
a bíróság 17-én letartóztatta -, 
valamint 53 gramm marihuána 
lefoglalása. Az anyag piaci érté-
ke 100-110 ezer forint.

15-én éjszaka egy helyi férfi az 
egyik kocsmában felismerte te-
lefonjának egyedi csengőhang-
ját, amit azt megelőzően iratai-
val együtt egy másik szórakozó 

helyről lopott el ismeretlen sze-
mély. A mobilt némi vita után 
visszakapta attól a férfitől, aki-
nél az megszólalt, de az iratai 
nincsenek meg. 

16-án hajnalban is eltűnt egy 
mobiltelefon, melyet a kórház 8. 
emeleti nővér pihenőjéből lopott 
el ismeretlen személy. A kár 25 
ezer forint.

16-ára virradóra 250 ezer fo-
rintnyi kárt okoztak ismeretlen 
személyek a MATÁV-nak, mert 
a Bugai út mellett található tele-
fonoszlopokról 40 oszlopköznyi 
vezetéket vágtak le és vittek el.

24-én tett feljelentést egy 
 asszony, mert volt élettársa tele-
fonon és személyesen is zaklat-
ja azért, hogy állítsák vissza kap-
csolatukat. Még azzal is megfe-
nyegette, hogy tönkreteszi az új 
barátjával létesített kapcsolatát, 
és a házat is rájuk gyújtja. 

26-án hajnalban az egyik szó-
rakozóhely előtt egy lezárt ke-
rékpárt gyújtottak fel ismeretlen 
személyek. Szerencsére a tulaj-
donos észlelte és idejében eloltot-
ta a tüzet, de a bicikli kiégésével 
21 ezer forint kára keletkezett.
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12

16

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés

2009. július 11.
Antal Zsuzsanna – Antal József
Hercze Teréz – Farkas Béla
2009. július 18.
Hazadi Ilona – Füleki László
2009. július 21.
Vigh Ilona Erzsébet – Köteles 
Lajos

Születés
Szatmári Erzsébet – Séta Zoltán
Kg., Táncsics M. u. 23. 
 Zalán Zorán
Fodor Mónika – Kovács András
Kg., Füredi utca 22.  András
Czinege Erzsébet – Mészáros 
András
Kg., Villamos utca 97.  Nikolett
Szabó Krisztina – Straub Csaba
Kg., Csokonai utca  Melinda
Kovács Viktória Dóra – Sánta 
István
Kg., Takács P. utca 9.  Levente
Kovács Márta – Újfalvi Csaba
Kg., Duna utca 42.  Martin
Illés-Sütő Erika – Sarkadi István
Kg., Kuthen utca 93.  Nóra
Varga Erika – Nagy András
Karcag – Tilalmas  Angéla
Kardos Andrea – Szarka László
Kg., Duna utca 3.  László

Halálozás
Bácsi Gizella
 Karcag (1926.)
Czepán István
 Kg., Délibáb utca 88. (1941.)
Czinege Lajos József
 Kg., Vörösmarty u. 35. (1946.)
Kiss István
 Karcag (1932.)
Kolessza István
 Karcag (1952.)
Kovács György
 Kg., Apavár utca 19. (1918.)
Molnár Sándorné (Tóth Erzsébet)
 Karcag (1922.)
Sismis Sándorné (Kovács Ilona)
 Karcag (1931.)
Szabó Lőrinc
 Kg., Zöldfa utca 69/a. (1936.)
Szentesi Jánosné (Berczi Julianna)
 Karcag (1914.)
Tóth Józsefné (Tóth Róza)
 Karcag (1960.)
Vajó Imre
 Kg., Erkel F. utca 36. (1934.)
Vas Istvánné (Kovács Zsuzsan-

na)
 Karcag (1934.)

Az új bajnoki szezonra már 
javában folynak az edzések és 
már előkészületi mérkőzése-
ket is játszott a felnőtt labda-
rúgó csapat. A játékos keretben 
az alábbi változások történtek: 
új játékosok: Nagy Dániel (kö-
zéppályás) Mezőtúrról, Ebe-
kome Thomas Mike (védő) Al-
sónémediből, az ifjúsági csa-
patból felkerült Fodor Bence és 
Antal Zoltán. Távozók: Balogh 
Roland (Túrkeve), Békési Lajos 
(Báránd), Kohári Imre vissza-
vonult és kérdéses még Habócz-
ki további szereplése is.

Felkészülési mérkőzések:
Karcag – Püspökladány 4:5
Karcag, 50 néző Jv.: Varga J.
Karcag: Móga, Mike, Orosz, 

Lévai, Varga L., Szabó D., Buj-
dosó, Nagy R., Nagy D., Sindel, 
Kardos

Edző: Orosz István
Cserék: Bézi, Borsi A., Rajcsá-

nyi, Hajdú T., Antal Z., Fodor B.
Góllövők: Kardos, Hajdú T., 

Rajcsányi, Sindel
Kunhegyes – Karcag 3:3 (1:1)
Kunhegyes, 100 néző. Jv.: S. 

Nagy Zs.
Karcag: Móga, Borsi A., 

Orosz, Lévai, Varga L., Mike, 
Bujdosó, Nagy R., Sindel, Nagy 
D., Kardos

Edző: Orosz István
Cserék: Szabó D., Hajdú T., 

Fodor B., Rajcsányi, Antal Z.
Góllövők: Nagy D., Rajcsányi, 

Lévai.
Az első bajnoki mérkőzésre 

augusztus 15-én 17:00 órakor 
(szombaton) kerül sor itthon, 
az ellenfél Fegyvernek csapata 
lesz. A rá következő héten (va-
sárnap) Jászladányban lépnek 

pályára labdarúgóink. Ezen kí-
vül augusztus 8-án a Magyar 
Kupa megyei selejtező mérkő-
zésen Tiszaburán játszanak.

Városunk másik futballcsa-
pata – Karcag II. Agrosprint – 
továbbra is a megyei III. osztá-
lyú bajnokságban fog játszani. A 
korábbi edzőt Garáz Péter Var-
ga Zsolt váltja, aki mint játékos-
edzőként fog tevékenykedni. Új 
játékosok: Varga János, Ulvecz-
ki Zoltán, Czinege István, Hor-
váth Dániel, Lajkovics Zoltán, 
Kányai Vince.

Az új bajnoki szezon előrelát-
hatólag szeptember 8-án kezdő-
dik majd.

Felkészülési mérkőzés: Bihar-
nagybajom – Karcag II. Agros-
print 4:5 (0:3). Góllövők: Hor-
váth D. (2), Varga J. (2), Bíró Cs.

Ifjúságiak
Városunkban edzőtáboro-

zó Ferencváros U 12-es korosz-
tályú csapata kedden játszott a 
karcagiak együttesével.
Karcag – Ferencváros 1:9 (0:4)
Karcag: Fábián K., Majláth M., 
Német, Daróczi, Tanka, Ungi, 
Berczi G., Mészáros J., Hamar 
J., Szabó E., Herceg
Cserék: Bajusz Sz., Mészáros 
K., Kapitány, Majláth I., Kiss B., 
Makai E., M. Tóth
Edző: Orosz István, Varga János
Ferencváros: Késmárky, Mi-
zsák, Lipcsei, Dragónér, Odro-
bina, Csiszár, Kumár, Kovács, 
Kercsó, Herjeczky, Fellegi
Cserék: Varga, Králl, Hajdu, Or-
lik, Patik
Edző: Kóródi Ferenc.

Bosnyák Imre

Felkészülési mérkőzések
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INGYENES EDZŐKÉPZÉS 
ÉRETTSÉGIZETTEKNEK!

A mezőtúri Szegedi Kis István 
Református Gimnázium 

2009. szeptemberétől 

egyéves, ingyenes, 
nappali sportedzői 

képzést 
(OKJ szám: 5281301) 

indít érettségizetteknek! 

Sportágak: labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, 
atlétika, úszás. 

Jelentkezési korhatár: 22 év. 
Kollégiumi elhelyezés biztosított. 

Bővebb információ: www.refimezotur.hu


