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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Folytatás a 4. oldalon

Augusztus 21-én Horváth 
György kisújszállási kunkapi-
tány vezetésével nagykun lo-
vascsapat indult el a Radnai 
hágótól, hogy a betelepülés 
770. évfordulóján, a Kunok I. 
Világtalálkozója alkalmából 
ezzel is tisztelegjen a honfog-
laló kun ősök előtt. 
A csapat tíz napi lovaglás után, 
2009. augusztus 30-án, 16 órá-
ra érkezik a Kis Hegyesbori-
halmon álló Kun Emlékhely-
hez. Ez a félezer kilométeres 
túra végét jelenti. 
Üdvözöljük együtt a hazaérke-
ző lovasokat!
Minden  érdeklődőt szeretet-
tel várunk a magyarkai Kun 
Emlékhelyhez, 15 órától, ahol 
a hivatalos köszöntés mellett 
lovasprogram, étel-ital árusí-
tás várja az érdeklődőket  és az 
emlékezőket.
Karcag Város Önkormányzata 

és a Kunszövetség 

Lovas emlékmenet a kunok betelepülésének 
770. évfordulója tiszteletére

www.karcagi-butyka.hu
Nézze, mert ha nézi, meglátja!

A Nagykunság ma is élő, 
illetve az arra hivatottak által 
életben tartott, megerősödött 
vagy felelevenített hagyomá-
nyait vonultatta fel az idén is 
államalapító királyunk ünne-
pe köré szerveződött rendez-
vénysorozat.

A Nagykunsági Kulturá-
lis Napok az eltelt majd két 
évtized alatt szintén hagyo-
mány, az örökséget felmuta-
tó, az előtt fejet hajtó ünnep 
lett. Tizennyolcadjára ren-
dezték meg, és ahogy dr. Fa-
zekas Sándor polgármester a 
Kultúrpalotában elhangzott 
megnyitójában mondta – a 
Nagykunsági Kulturális Na-
pok nagykorúvá lett, s min-
den reményünk megvan arra, 
hogy továbbra is olyan magas 
színvonalon látja el a reá rótt 
feladatokat: a hagyományok 
ápolását, a kun identitástu-
dat megőrzését, a Nagykun-
ság szellemi- és tárgyi érté-
keinek bemutatását, mint azt 
tette eddig is. A polgármes-
teri megnyitó és a kulturális 
napokra kiadott műsorfüzet 
egész sor rendezvényre hív-
ta fel a figyelmet, hiszen több 
kiállítás nyílt, könyv jelent 
meg, táncos-zenés rendezvé-

nyeken tapsolhatott a nagy-
érdemű, és két régi-régi fog-
lalkozás is ünnepelt – az ál-
lami és egyházi ünnepségek 
mellett.

A polgármesteri megnyi-
tó a Kultúrpalota nagytermé-
ben hangzott el, ahol ezt kö-
vetően Nagy Levente, a Szol-
noki Népművészeti Egyesü-
let elnökségi tagja méltatta és 
ajánlotta a nézők figyelmébe 
Mátyus Lajosné csipkeverő 
(Abádszalók) és Oláhné Lip-
ták Erzsébet kunhímző (Kar-

cag) Csipkevarázs és kunhím-
zés című közös kiállítását.

Akusztikus zenei 
est

A 19-ikei programokat az 
Ifjúsági ház udvarán megren-
dezett, már hagyományossá 
vált Akusztikus zenei est zár-
ta. Először egy egyelőre név 
nélkül működő karcagi zené-
szekből verbuválódott projekt 
lépett színpadra. Nagy Ferenc, 

XVIII. Nagykunsági Kulturális Napok Ráczkevi Imre és Szakáll Csa-
ba a PG Csoport, a Pink Floyd 
és a Quimbi legismertebb és 
legjobb dalait adták elő. Az 
egyébként saját szórakozta-
tásukra összeállt formációt is 
sokan hallgatták meg, de az 
este fő attrakcióját, a székes-
fehérvári Queen Unplugged 
Projektet már nagy tömeg fo-
gadta. 

Ez a társaság a legendás 
Queen zenekar dalait ülteti át 
akusztikus hangszerekre. Ma-
gas szintű hangszeres és voká-
lis tudás birtokában, hatalmas 
sikert arattak. Az anyazene-
kar szinte minden nagy sláge-
rét előadták a korai időszaktól 
indulva egészen az Innuendo 
korszakkal bezárólag. Termé-
szetesen sem a We Will Rock 
You, sem pedig a We Are The 
Champions nem maradhatott 
ki a repertoárból, de a Bohe-
mian Rapsody is nagyon jól 
szólt.

Igazán kellemes este volt...
Ünnepségek Szent István 
napján

A Kováts Mihály huszárok 

őrizte országzászló felvonása 
jelezte augusztus 20-dika reg-
gelén a magyar államalapítás 
és államalapító Szent István 
király ünnepének kezdetét. A 
délelőtti ünnepi szentmisét, 
és a körmenetet követően ke-
rült sor az állami megemlé-
kezésre a Városháza díszter-
mében.

Ünnepi 
önkormányzati 

ülés

Huszadikán a reggeli Or-
szágzászló felvonást valamint 
a Szent István-napi szentmi-
sét és körmenetet követően, 
kora délután került sor az Ün-
nepi önkormányzati ülésre. A 
Himnusz közös eléneklése, és 
dr. Fazekas Sándor megnyitó-
ja után Varga Miklós énekes/
előadóművész félórás zenés 
műsora következett, melynek 
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Közéleti szilánkok

A kunok 
királyáról (1)

Most ünnepeltük államalapító 
királyunkat, Szent Istvánt, és magá-
ról az államalapításról is megemlé-
keztünk. A kunok királyáról is való-
színűleg több megemlékezés lesz 
majd, de azt már most ki merem je-
lenteni, róla, Kötönyről (v. Kuthen-
ről) a karcagi átlagolvasó is jóval ke-
vesebbet tud, mint I. (Szent) István-
ról. Bevallom, én is így voltam ezzel 
sokáig, mert a különböző szerzők 
egymással néha homlokegyenest 
szemben álló állításokat fogalmaz-
tak meg, s nem igazán tudtam utá-
na járni. Pedig van néhány törté-
nész ismerősöm, aki tudott volna 
irodalmat ajánlani. Ám azt is beval-
lom, még mindig elég homályos a 
kép, s egyszer nem ártana egy bib-
liográfiát közölni e lap hasábjain, 
hol is olvashatunk Kötöny királyról, 
mert, ahogy föntebb említettem, 
eléggé zavaros a kép. Egyes törté-
nészek (pl. B. Szabó János) még azt 
sem látják bizonyítottnak, hogy ki-
rály volt-e egyáltalán Kötöny? Az 
biztos, hogy a kunok vezére volt, de 
a „rang” megnevezése eléggé két-
séges. Meg az is, hogy Kötöny ide-
jében hányan lehettek a kunok Ma-
gyarországon. Az ugyanis többé-
kevésbé elfogadott időpont, hogy 
1239-ben keltek át Kötönyék és a 
többi kun törzs (ill. törzsszövet-
ség) a Kárpátokon és költöztek be 
az országba. Rogériustól van szám-
adatunk, aki azt állítja, hogy kb. 40 
ezer kun család jött Magyarország-
ra. Na most, ha ezt fölszoroznánk 4 
vagy 5 fővel, legalább akkor népes-
séget kapnánk, mint az Alföld akko-
ri lakossága. Ami ugye eléggé érde-
kes és kissé valószínűtlennek tűnik. 
Ha azt számoljuk, hogy a kunokból 
családonként egy harcos van, ak-
kor is óriási katonai erőt jelenthet-
tek. Éppen a föntebb említett törté-
nész valószínűsíti - a magyarországi 
kun populációt vizsgálva -, hogy a 
reálisnak tűnő családszám az 10-15 
ezer között mozoghatott. Ez is nagy 
létszám abban az időben. Az is biz-
tos, hogy tapasztalt harcosokból áll-
tak, viszont egy megvert, menekülő 
sereg. Előzőleg többször összecsap-
tak a mongolokkal – és ők húzták a 
rövidebbet. Ezzel együtt úgy tű-
nik, hogy 1241 tavaszán harcra ké-
szen gyülekeznek Pest alá, amikor 
a kun királlyal a szerencsétlen ese-
mények bekövetkeznek. Ha ehhez 
hozzávesszük azt is, hogy ez a kun 
népesség évszázadokon keresztül a 
magyar királyság ellenségének szá-
mított – velük több fegyveres konf-
liktus volt, és egy még erősebb el-
lenfél (a mongolok) feltünte hozza 
létre a magyarok és a kunok szövet-
ségét: láthatjuk, hogy nagyon bo-
nyolult és  összetett a történet.

(folytatás a következő számban)
- ács -

HÍREK
Iskolások és szüleik 

figyelmébe!
Pótbeiratkozás

az Erkel Ferenc Művészeti Is-
kolába (Zeneiskola) 2009. szep-
tember 3-án (csütörtökön) 14-
18 óráig és szeptember 4-én 
(pénteken) 14-18 óráig.

Várjuk a művészetet tanulni 
vágyó gyermekeket!

Kérjük, hogy szüleikkel 
együtt jöjjenek a beiratkozásra!

A Művészeti Iskola tanévnyi-
tó ünnepségére 2009. szeptem-
ber 2-án (szerdán) 17 órakor 
kerül sor a Déryné Művelődé-
si és Ifjúsági Központ moziter-
mében.

Plósz Csilla
igazgató

Lucernamag termesztők figyelem!
Az Agrohungária Kft. lucernamagot mágneses 

tisztításra (fémzárolandó vagy saját felhasználású) 
betakarítástól folyamatosan átvesz, tárol és tisztít, 

elhelyezésében közreműködik.
Elérhetőségeink:
AGROUNGÁRIA Kft.
Telephely: 5300 Karcag, Marsi tó, Madarasi út, városköz-
ponttól 2 km-re, a 4-es km kőnél jobb kéz felől.
Telefon: 06/59-503-553
Fax: 06/59-400-894
Mobil: 06/20-353-5738
E-mail: agrohungaria@freemail.hu

Kedvezményes vetőmag vásárlási akció 
az AGROHUNGÁRIA Kft.-nél

Repce:
Mécses: legkorábbi, gyenge talajra is jó.
Parolin: középérésű, intenzív, bőtermő.
AKG-ban résztvevők figyelem! Zöldtrágyázáshoz repce-
mag van!

Őszi árpa:
Kunsági 2: legkorábbi, bőtermő 6 soros.

Triticale:
Dusi: homogén, bőtermő, gyenge talajra is jó.

Őszi búza:
KG Széphalom: korai szálkás (kifejezetten a gyenge tala-
jokra nemesítették, félintenzív, étkezési és javító minő-
séget produkál)
KG Kunglória: korai szálkás (rendkívülien bőtermő EU 
és étkezési minőség között produkál)
Hunor: közép érésű tar búza (kimagasló termés, étkezé-
si vagy annál jobb minőségű)
KG Bendegúz: középérésű, tar búza, kimagasló termőké-
pességű, EU és étkezési minőség között produkál.
KG Kunhalom: középkései érésű szálkás (intenzív, nagy 
hozam, hatalmas kalászú, igen jól bokrosodik, étkezési 
és javító minőséget produkál).

Árak:
Őszi búza II. fok: 65.658 Ft/t + ÁFA 

fémzárolt, csávázott, 50 kg/zsák
Őszi árpa és triticale II. fok: 64.728 Ft/t + ÁFA 

fémzárol, csávázott, 50 kg/zsák
Őszi káposztarepce:
- mécses: 1.655 Ft/kg + ÁFA 

fémzárolt, kettős csávázású,
- parolin: 1.033 Ft/kg + ÁFA 

fémzárolt, kettős csávázású,
 kiszerelés: 20-22 kg/zsák.

Elérhetőségeink:
Telephely: 5300 Karcag, Marsi tó, Madarasi út, városköz-
ponttól 2 km-re, a 4-es km kőnél jobb kéz felől.
Telefon: 06/59-503-553
Fax: 06/59-400-894
Mobil: 06/20-353-5738
E-mail: agrohungaria@freemail.hu

Felhívás 
2009/2010-es

 tanévre 
gyógytestnevelés 

beiratkozásra
Az 1993. évi LXXIX. 

törvény a közoktatásról 
és a 11/1994.(VI.8.) MKM 
rendelet, valamint az 1. 
sz. melléklete, rendelke-
zései alapján a Madarász 
Imre Egyesített Óvoda és 
Pedagógiai Szakszolgá-
lat 10. tagintézménye vár-
ja a gyógytestnevelésre já-
ró gyermekek szüleit a be-
iratkozásra. 

Időpont: 2009. szept-
ember 1. - 2009. szeptem-
ber 8-ig. 1200-1700- óra kö-
zött a gyógytestnevelés 
helyszínén Karcag, Varró 
u. 3/a.

Szarka Lászlóné
intézményvezető

Pályaválasztási - és 
munkavállalási 

tanácsadás a 
Karcagi Ifjúsági 

Házban
Szakképzett munkavál-

lalási tanácsadó várja je-
lentkezésedet az alábbi 
napokon:
2009. szeptember 4.
2009. szeptember 11.
2009. szeptember 18.
Szolgáltatásaink:
- munkavállalási tanács-

adás
- pályaorientáció
- álláskeresési technikák
- önéletrajzírás
- kommunikációs gya-

korlatok
A tanácsadás 14-17 órá-
ig tart! 
A szolgáltatás díjtalan!
Figyelem! A szolgáltatás 
munkaközvetítést nem 
foglal magában!
Érdeklődni lehet az alábbi 
elérhetőségeken:
Tel.: 59/300-857
E-mail: ifihazkarcag@ex-
ternet.hu
www.ifihazkarcag.hu

Az idei nyár csapadék 
szempontjából nem is volt 
olyan rossz, de az azt meg-
előző kéthavi csapadékhiányt 
már nem tudta behozni – ös-
szegezte a meteorológiai mé-
rések és a betakarítás vég-
eredményét Kovács Györgyi, 
a Kutató Intézet (DEAMTC) 
munkatársa, akivel augusztus 
közepén beszélgettünk.

Tapasztalhattuk, hogy a 
június eleje aránylag hűvös 
volt. Az éjszakai hőmérséklet 
a hónap első öt napján nem 
érte el a 10 C fokot, 4-én pe-
dig 5,2 C fokra esett vissza, 
s a hó végéig a nappali átla-
gok is csak néha lépték túl a 
30 C fokot. Elmondható vi-
szont, hogy június hónap fo-
lyamán 121,5 mm csapadék 
hullott, az ilyenkor szokásos 
átlag kétszerese. Júliusban 
már hosszabb időszak kö-
vetkezett, s a napi középhő-
mérsékletek, egy hét kivéte-
lével 30 C felett alakultak és 
csapadék is kevés volt. Csa-
padékból az 50 éves átlag-
nak valamivel több, mint a 

fele, 38,3 mm hullott. A nyár 
legmelegebb napja július 23-
a volt, amikor 35,2 C fokot 
mértek, de előfordult várat-
lan hőmérséklet csökkenés is, 
július 18-án 34,6 C, másnap 
már 24,2 C fok volt a legna-
gyobb napi hőmérséklet. A 
forróság egészen augusztus 
elejéig tartott, amikor hűvö-
sebb időszak köszöntött be. 
Érdemes megvizsgálni a re-
latív páratartalom értékeit, 
hívta fel a figyelmet a szak-
ember. (A relatív páratarta-
lom a levegő nedvességtar-
talmának százalékban kifeje-
zett értéke a teljes telítettség-
hez  képest. Aszályos napnak 
azt tekintjük, amikor a na-
pi relatív páratartalom 30 % 
alá esik. Ilyenkor a légkö-
ri aszálytól szenvednek a nö-
vények.) Májusban 14, júni-
usban 9, júliusban 12 ilyen 
aszályos nap volt, az összes 
napok egyharmada, ami sok-
nak mondható.

A tavaszi két napos csapa-
dékhiány már rányomta a bé-
lyegét az idei termésre. A jú-

niusi eső a tavaszi kapásokra 
még jókor érkezett, valamint 
a lednek és a köles kelését is 
biztosítani tudta, de a kalá-
szosokon már nem tudott se-
gíteni és a minőséget is in-
kább negatív irányba befo-
lyásolta. A nyári betakarítá-
sú növények közül a repce, 
a bükköny és a búza termés-
mennyisége a fele-kétharma-
da lett a vártnak. Az alacsony 
termésátlag és minőség a jel-
lemző az idei termésre. Ami 
még azután kerül betakarí-
tásra, az változó képet mutat. 
Az étkezési  napraforgóból jó 
termés várható, de az elkö-
vetkező néhány hét ezt még 
nagyban befolyásolhatja. Az 
olajtök közepes termést mu-
tat, a kukorica esetében pedig 
elmondható, hogy ami nin-
csen öntözve, ott terméscsök-
kenés várható, mert a csapa-
dék nem a megfelelő időben 
esett rá. A fűtermésről már a 
tavasszal látható volt, hogy a 
tavalyinál jóval gyengébb.

Elek György  

Csapadékos június, száraz július
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Vásároljon műtrágyát 
az AGROHUNGÁRIA Kft.-től

Árak:
MAP (N:P:K 11:52:0) 99.500 Ft/t + ÁFA
3x15 (N:P:K 15:15:15) 88.000 Ft/t + ÁFA
Ammónium-nitrát 53.000 Ft/t + ÁFA.

Folyamatosan kiszolgáljuk, igény szerint tároljuk mű-
trágyáját.

Elérhetőségeink:
Telephely: 5300 Karcag, Marsi-tó, Madarasi út, városköz-
ponttól 2 km-re, a 4-es km kőnél jobb kéz felől.
Telefon: 06/59-503-553
Fax: 06/59-400-894
Mobil: 06/20-353-5738
E-mail: agrohungaria@freemail.hu

A munkakezdés óta eltelt 
pár hét alatt a Karcag-Berek-
fürdő közötti kerékpárút elér-
te az Üllőt, sőt, néhány nap-
ja már a bekötő út mellett fo-
lyik az út tükrének kiásása. 
És hát ott az Üllőparton, jó 
 hosszú szelvényben tudomá-
nyos munkára is rácsodálkoz-
hattak az úton járók.  Ez a tu-
dományos kutatás elsőre egy 
kicsit becsapós, mert igen sok 
föld megmozgatásával jár, és a 
gödrökben serénykedőket akár 
geodétákkal is összetéveszthe-
tik. Kérdezték is nem egy-ket-
ten (még a polgármesteri hiva-
talt is), ugyan miért lesz olyan 
mélyen az út az Üllőparton? 
Nem lesz! Az út a megfelelő 
magasságban fut majd. Az ott 
látott hosszú szelvény a meg-
előző ásatás kutatóárka volt.

Az a terület nem először ta-
lálkozik régész ásójával. 1924-
ben az antropológus dr. Bar-
tucz Lajos és a néprajztudós 
dr. Györffy István vezetett 
ásatásokat ott, a néhai Köd-
szállás kun falu telephelyén. 
1938-ban éppen a bereki bekö-
tőút építésekor a leágazásnál 
került elő nagy mennyiségű 
emberi csont. Ahogy a hely-
színre a következő napon ki-
látogató Szentesi Tóth Kálmán 
megállapította, egymás mellett 
lévő sírokra (és nem tömegsír-
ra) bukkantak a munkások. A 
csontokon kívül csak egyetlen 
valamirevaló lelet, egy agyag-
edény került elő, amit az útépí-
tők összetörtek, s aztán az egé-
szet belekubikolták az út tölté-
sébe. Az ilyen esetekre ma már 
törvény vigyáz. Eszerint, ha 
valahol autópálya, kerékpár-
út vagy bármiféle létesítmény 
épül, az ott lévő régészeti lelő-
helyet fel kell tárni. Ez történt 
az Üllőparton, az útépítők ér-
kezését megelőzően. Az ása-
tás eredményeiről a helyszínen 
kérdeztük meg dr. Kertész Ró-
bertet, a szolnoki Damjanich 
János Múzeum régészét.

- Amikor kiderült, hogy a 
két település között kerékpár-
út épül, megkezdődött a te-
repkutatás is. A terepbejárá-
sokat még decemberben Pol-
gár Zoltán kollégánk, a Damja-
nich Múzeum régésze végezte 
el. Az Üllőparton szarmaták, 
azaz római kori (barbár) és 
középkori lelőhelyet talált. A 
lelőhely beazonosítása meg-
történt, és amikor a beruházás 
elindult, akkor a régészeti fel-
tárás is megkezdődött. Karcag 
városa és a megyei múzeumok 
megállapodása után 620 mé-
ter hosszúságú és négy méter 
szélességű területen (ott ahol 
a felszínen régészeti leleteket 
találtak), és kizárólag a kerék-
párút nyomvonalán kezdtük 
meg a feltárást.

- A korábban megjelent újság-
hírek szerint  volt itt egy kunsá-
gi falu, amelynek feltárásakor 
őskori leletek is előkerültek, de 
tudjuk, hogy pl. az Üllő nevét 
a honfoglaláshoz kötik, ön pe-
dig az imént szarmata lelőhelyet 
is említett. Az utóbbi népről tu-
dom, hogy emlékeik a határnak 
tulajdonképpen minden részén 
előfordulnak. Melyik anyag mu-
tatkozik a legjelentősebbnek?

- A bronzkor nyomait, a ró-
mai kori (barbár) szarmata 
település emlékeit, valamint 
egy középkori kunsági falu 
telephelyét találtuk meg. Ami 
a szarmatákat illeti, római te-

lepítés nyomán kerültek ide 
a Pontus vidékéről (a Fekete-
tenger északi partvidékéről), 
és egészen a hunok Kárpát-
medencei (alföldi) megjelené-
séig, vagyis ötszáz évig éltek 
itt. Az Alföldön éppen ezért a 
szarmaták és a középkor lele-
tei a leggyakoribbak. Azt kell 
mondjam, ez itt az Üllőpar-
ton tipikus, jellemző lelőhely. 
Semmi rendkívülit nem talál-
tunk, bár néhány érdekesség 
előkerült. Például találtunk – 
éppen a római kori (barbár) 
periódusból – egy kutat. Két 
köbméter földet termeltünk 
ki, amíg sikerült teljesen fel-
tárni. Előkerült néhány sír is, 
és többek között egy szemét-
gödör a háztartás hulladéká-
val: kerámia és csontmarad-
ványokkal. Nagyon érdeke-
sek a 16. századi kunsági falu 
maradványai, már ami előke-
rülhetett belőle, mert ne fe-
ledjük, ez nem teljes feltárás, 
vagyis szisztematikus kutatás 
volt, hanem megelőző ásatás, 
ami területileg a kerékpárút 
nyomvonalára korlátozódott.

A leletek a Damjanich Mú-
zeumba kerülnek, azt pedig 
dr. Fazekas Sándortól tudom, 
hogy az önkormányzat sze-
retné, ha a közönség kiállítá-
son ismerhetné meg az ásatás 
eredményeit.

Elek György 

Barbaricum és a Kunság hétköznapjai
Megelőző ásatás az Üllőparton

Az idén július 29-én került sor a 8. sz. kerület szokásos nyári 
városnézésére. Pánti Ildikó képviselő ezúttal a szilárdhulladék-
lerakó megtekintésére, a Sistak környéki pihenőparkba, majd 
egy Apavári erdei kirándulásra invitálta a kerület lakosait. Szű-
kebb határunk felfedezése ezúttal is nagy sikert aratott.

Gyermek- és ifjúsági 
horgászverseny

A Nagykun HE 2009. szept-
ember 6-án (vasárnap) gyer-
mek- és ifjúsági horgászver-
senyt tart a Téglagyári tavon.

Nevezés a helyszínen 7:30 
órától 8 óráig. 

Nevezési díj: 500 Ft/fő.
Horgászni úszós készség-

gel, 1 horoggal és orsós bot-
tal is lehet.

Nevezni a Téglagyári tóra 
érvényes engedéllyel rendel-
kezőknek lehet!

Mindenkit szeretettel vá-
runk.

Vezetőség

A 10 éves Berekfürdői Körmendi Lajos 
Írótáborhoz kapcsolódó „Nyitott kapuk” című 

rendezvénysorozat programja
2009. szeptember 4. 
16:00 Körmendi Lajos síremlékének megkoszorúzása
 Megemlékezik: Gálfalvi György
17:00 Megnyitó
19:00 óráig közreműködnek: Csíkos Sándor, Kocsis Csaba
 - A bereki gyógyvíz hatása kicsiben és nagyban
 Dr. Hajdu Lajos előadása
 A megnyitó helyszíne: Megbékélés Háza
2009. szeptember 6.
15:00 A Kunság irodalma
18:00 óráig Bertha Zoltán előadása
 - közreműködnek: Csíkos Sándor, Kobzos Kiss Tamás és a 

Nagykun Szavalóverseny nyertesei
 Helyszín: Megbékélés Háza
2009. szeptember 7.
16:00 „Magyarul kell gondolkoznunk, és magyarul kell írnunk”
19:00 óráig - együttgondolkodás: az anyanyelv, mint fennmaradá-

sunk eszköze és záloga
 - előadók: Jókai Anna, Vári Fábián László, Kalász Márton, 

Gálfalvi György, Dr. Görömbei András
 - kerekasztal-beszélgetés a résztvevőkkel
 Helyszín: Református templom 
2009. szeptember 9.
17:00 „Jó volt köztetek” - emlékezés az írótábor elhunyt tagjaira: 

Nagy Gáspárra és Körmendi Lajosra emlékeznek az írótábor 
tagjai

 Záróbeszédet mond: Jókai Anna
18:00 Táborzárás Berecz Andrással
 Helyszín: Megbékélés Háza

A programok nyitottak és ingyenesek, melyekre minden érdeklő-
dőt szeretettel hív és vár a Bereki Irodalmi Társaság.
A változtatás jogát fenntartjuk.
Az írótábor megrendezését a Nemzeti Kulturális Alap is támogatja.

Tanévnyitó istentisztelet
A Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi 

Szakközépiskola ünnepélyes tanévnyitó istentisztelete 
2009. augusztus 30-án (vasárnap) délelőtt 10 órakor lesz a 
karcagi református nagytemplomban.

Igét hirdet főtiszteletű dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántú-
li Református Egyházkerület püspöke, a Református Zsi-
nat lelkészi elnöke. 

Beszédet mond: dr. Fazekas Sándor Karcag város pol-
gármestere, országgyűlési képviselő, Varga Mihály or-
szággyűlési képviselő, dr. Hoffman Rózsa országgyűlési 
képviselő és Szabó József a Nagykunsági Református Egy-
házmegye esperese.

A tanévet megnyitja: Krisch Attila, az iskola igazgatója.
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során számos nagyszerű szer-
zemény csendült fel – többek 
között a Nemzeti Dal megze-
nésített változata és egy ki-
vonat az István a király című 

rockopera legjobb dalaiból.
Ezután Pelczné Gál Ildi-

kó, az Országgyűlés alelnöke 
mondott ünnepi beszédet. A 
képviselőasszony beszédének 
üzenete a magyarság évszáza-
dokig tartó küzdelme és a tör-
ténelmi viharok túlélése kö-
ré épült. Mint mondta, itt vol-
tak a mongolok, a tatárok, ké-
sőbb a törökök sanyargattak 
minket, de mégis itt vagyunk. 
Utalt arra, hogy most is na-
gyon nehéz időket élünk, kül-
ső és belső válság kínozza az 
országot amit túl kell élni. De 
utalt arra is, hogy akik a jelen-
legi helyzetért felelősek, azok 
a megfelelő időben el lesznek 
számoltatva.

Az ünnepi beszéd után Osz-
ter Sándor színművész előadá-

sában Reviczky Gyula: Szent 
István napján című versét 
hallgatták meg az egybegyűl-
tek, majd pedig Dobos Lász-
ló alpolgármester köszöntöt-
te a rangos, országos, megyei 
és városi kitüntetésben része-

sített karcagi személyiségeket, 
akik dr. Fazekas Sándortól ve-
hettek át virágcsokrokat. 

Ezt követően az ilyenkor 
szokásos Karcag Város Kul-

túrájáért és Karcag Város 
Sportjáért Díjakat vehet-
ték át Tóth Istvánné óvoda-
pedagógus, Dede Erzsébet 
nyugalmazott iskolaigazga-
tó, Kárpáti Jenő nyugalma-
zott pedagógus, valamint Job-
bágyné Ungvári Sára peda-
gógus. Posztumusz díjat Bí-
ró Lászlóné kapott, a Kováts 
Mihály Általános Iskola egy-
kori pedagógusa. A díjat fér-
je vette át.

Ez alkalommal egy új alapí-
tású kitüntetés is átadásra ke-
rült. A Karitatív tevékeny-
ségért díjat az Utolsó No-
mádok Motor Klub Egyesü-
let, valamint a „Karcagért” 
Közalapítvány vehették át. 
A Karcagért Emlékérmet az 
idén Fodor István sakkozó-
nak adományozta az önkor-
mányzat.

Az ünnepi ülés végén az 
Utolsó Nomádok Motor Klub 
Egyesület keretén belül mű-
ködő Hell’s Angels Motoros 
Klub nevében Farsang Im-
re átadta azt a 12 csatornás 
EKG készüléket a Kátai Gá-
bor Gyermeképség Alapítvány 
elnökének, amelyet a tavaszon 
szervezett TOY RUN – jóté-
konysági futam alkalmával 
összegyűjtött pénzből vásárol-
tak. Dr. Aradi Erzsébet meleg 
szavakkal köszönte meg ezt a 
hatalmas segítséget, a megje-
lent motorosokat pedig viha-
ros taps fogadta.

Végül Oszter Sándor két 
szavalata zárta a hivatalos ün-
nepséget.

Arató felvonulás

Szokás szerint rengeteg né-
zője volt az Erzsébet ligetből 
a főtérre tartó aratófelvonu-
lásnak. Az élen haladó lova-
sokat fogatok sora követte, s a 
zenészek, a táncosok mindent 
megtettek, hogy ez az alka-
lom valóban feledhetetlen le-
gyen. A Madarasi út torkola-
tánál felállított színpad előtt 
dr. Fazekas Sándor vette át 
a kalászokból font kosarat, a 
frissen sült perecet és az új-
kenyeret. Az aratók elvonu-
lása után karcagi és túrkevei 

tánccsoportok és zenekarok 
mutatták be műsorukat. Az 
este az Ismerős Arcok együt-
tes koncertjével, tűzijátékkal 
és utcabállal zárult. 

A karcagi kenyér 
ünnepe

Második éve már, hogy a 
város az aratás és az új ke-
nyér ünnepéhez kapcsolódva 
a molnárokról (és a malom-
iparról) is megemlékezik. Ta-

valy malomtörténeti kiállítás 
nyílt a Kövesdarálóban, idén, 
augusztus 21-én a Szélmalom 
volt a Karcagi Kenyér Ünne-
pének helyszíne. Az éppen 
150 éve épült malomban ré-
gi fényképekből és a molnár 
szakma eszközeiből berende-
zett Amíg a búzából kenyér 
lesz című kiállítást dr. Ozs-
váth Gábor Dániel PhD nép-
rajzkutató nyitotta meg. Pol-
gármesterünk néhány szóban 
foglalta össze a helyi malom-
ipar és a szélmalom történe-

Folytatás az 1. oldalról

XVIII. Nagykunsági Kulturális Napok
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tét és köszöntötte a szép mű-
emlékünk egykori tulajdo-
nosait, a Deák család tagjait. 
A kiállítás szervezése idején 
derült ki, milyen megbecsü-
lés övezte, övezi ezt a szak-
mát, és a kenyérsütők tudo-
mányát, hiszen többen adtak 
tárgyakat és fotókat is, hogy 
teljesebb legyen a kiállítás. A 
malomudvart megtöltő két-
száz főnyi nézősereg a malmi 
kiállítás megtekintése után 
a Fogadóház udvarán vo-
nult át, ahol ifj. Sisa Béla, me-
gyénk műemléki felügyelője 
előadása után az erre az alka-
lomra kiadott Karcagi molná-
rételek című kötetet mutatták 
be. A rendezvény közös ebéd-
del zárult.

Megyei Vadásznap
Nagyszabású, látványos 

rendezvény volt a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Vadász-
nap, amelynek az idén Karcag 
adott otthont. A vadászok ta-
lálkozója és ünnepe augusz-
tus 20-án, a Kováts Mihály 
iskola tornatermében beren-
dezett Vadásztrófeák című ki-
állítás megnyitásával indult, 
de az igazi vadásznap augusz-
tus 22-én következett, amikor 
koronglövészet, vadászkutya-
vizsga, főzőverseny várta a 
résztvevőket. A vadásznapot 
Benedek Fülöp, a megyei va-
dászszövetség elnöke nyitot-
ta meg „Az embert, szokták 
mondani, a vadászat tette em-

berré – és nem az öldöklés -, 
hanem a megélhetése. Később, 
az évszázadok során pedig ki-
alakult az a vadászkultúra, 
ami ma jellemez bennünket és 
méltán vagyunk a világban el-
ismertek. Ez a nagy lehetőség 
ugyanakkor nagy felelősség is 
– hangsúlyozta a szónok, aki 
elmondta, hogy a vadállo-
mány gondozása és színvona-
lon tartása az, ami a magyar 
vadászoknak nagy elismerést 
jelent. Mint mondotta, ma 
Magyarországon 65 ezer va-
dász van és mintegy 35 ezer 
vendégvadász érkezik ha-

zánkba. A magyar vadászok 
15-20 ezer embert foglalkoz-
tatnak és mintegy 25 milliárd 
forint értékű devizával járul-
nak hozzá a nemzeti jövede-
lemhez. A megnyitón kitün-
tetések átadásával köszönték 
meg a kiemelkedő munkát 
végző vadászok tevékenysé-
gét. Kitüntetést vehetett át a 
tiszaugi Tisza Vadásztársa-
ság, Gombár Mihály (Szol-
nok), Gondos Roland (Jász-
berény), Tanács János (Mező-
túr), Sike Csaba (Jászjákóhal-
ma), Zsiros Tibor (Szolnok), 
Kontra József (Abádszalók), 
Kővári Ferenc a J-N-Sz. Me-
gyei Vadászszövetség nyugal-
mazott fővadásza, Kiss József 

valamint Pásztor András (Tö-
rökszentmiklós).

A Nagykunsági Kulturális 

Napok rendezvénysorozatá-
nak sport rendezvényei között 

kap helyet a horgászok vetél-
kedése. A szürke, csepergős 
időben hatvan versenyző ad-
ta le nevezését. Eredmények: 
Férfi: I. Szabó Sándor, II. D. 

Nagy László, III. Tóth Tibor. 
Női: I. Balogh Zoltánné, II. 
Nagy Lajosné, III. Kisari Sán-
dorné. Legnagyobb halat fogó: 
Ferenczi Lajos (3230 g).

Kiállítás 
a múzeumban

23-án a Györffy István 
Nagykun Múzeum adott he-
lyet Luka Lajos vesszőfonó, 
népi iparművész kiállításá-
nak. A túrkevei művész élet-
útját dr. Nagy Molnár Miklós 
ismertette, és nyitotta meg a 
tárlatot. Az ízlésesen elkészí-
tett használati tárgyak, búto-
rok egy kifejezetten szemet 
gyönyörködtető kiállítás ke-
retében tekinthetők meg, sőt 

a kiállítási tárgyak megvásá-
rolhatók.

Érdemes megnézni ezt az 
értékes kollekciót.

Elek György
Cselényi Csaba    

2009. augusztus 19-23.
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Pályázat

A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága pályá-
zatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére: erdész mű-
vezető.

Betöltéséhez szükséges feltételek:
- szakirányú középfokú iskolai végzettség,
- „B” kategóriás jogosítvány,
- Számítógépes ismeret (world, excel),
- Büntetlen előélet.

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

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.

A pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázó szakmai ön-
életrajzát, végzettségét, képzettségét igazoló okiratok 
másolatát.

Az állás betöltésének várható időpontja: 2009. szeptember 
21.

Jelentkezni írásban, 2009. szeptember 14-ig lehet az aláb-
bi címünkre:

Városi Önkormányzat Városgondnoksága
5300 Karcag, Villamos u. 109.
Tel.: 59/311-411 Fax: 59/311-538.

Karcag testvérvárosi kap-
csolatai jóvoltából tíz fiatal 
a Gábor Áron Gimnázium, 
Egészségügyi Szakközépisko-
la és Kollégiumból (szeptem-
bertől Nagykun Református 
Gimnázium), a Szentannai 
Sámuel Mezőgazdasági Szak-
középiskola, Gimnázium és 
Kollégiumból július 10-20-ig 
egy kulturális projekten vett 
részt Bulgáriában.

Úti célunk az ország dé-
li csücskén fekvő Ivaylovgrad 
volt, ami szeptembertől Lon-
gueau testvérvárosa lesz (ez 
a francia település a mi test-
vérvárosunk is). A tanév vége 
közeledtével elkezdtük az elő-
készületeket. Először az ön-
kormányzatnál kaptunk tájé-
koztatást Konczi Fruzsina if-
júsági referenstől, majd heti 
egy alkalommal összeültünk 
megbeszélni a feladatokat.

Eljött az indulás nap-
ja. Egy rövid repülőút, majd 
egy  hosszú buszozás után ké-
ső estére érkeztünk meg Ivay-
lovgradba. Itt a vacsora és a 
szobák elfoglalása után már 
alig vártuk, hogy ágyba ke-
rüljünk. Másnap a művelődé-
si házban megismerkedtünk a 
másik három nemzet (franci-
ák, lengyelek, bolgárok) kép-
viselőivel. A délutánunk az 
esti előkészületekkel telt. A 
„Népek estéje” keretében be-
mutattuk nemzetünk gaszt-
ronómiáját: lecsót és papri-
kás krumplit főztünk. Nagy 
sikert arattunk az étkek mel-
lett népviseletünkkel, illet-
ve az általunk kivitt szilvapá-
linkával és finom magyar bo-
rokkal is.

Vasárnap megtörtént a cso-
portok beosztása, péntekig 
három szekcióban folytattuk 
munkánkat. A régészeti cso-
port a térségben található ró-
mai kori leletek vizsgálatával 
foglalkozott, saját mozaiktáb-
lákat készítettek az ottani ró-
mai kori villa, a Villa Armira 
motívumainak segítségével. 
A biodiverzitással foglalkozó 
csoport a környék gazdag nö-
vény- és állatvilágát vizsgálta 
meg, majd rendszerezte azt. 
A néprajzi csoportban a Lu-
titsha néptáncegyüttes tagjai 
segítségével bolgár néptánco-
kat sajátíthattunk el, s mi is 
bemutathattuk a Nagykun-
ságra jellemző néptáncunkat. 
A délutánokat a szomszédos 
Sviratchi faluban töltöttük, 
ahol bolgár nemzeti ételeket 
főztünk, bevezettek minket 
a szövés és fonás rejtelmeibe, 
és szezámmag olajat készítet-
tünk.

Pénteken újra a művelődési 
házban gyűlt össze a csapat, 
csoportonként bemutattuk a 
négy nap alatt elvégzett mun-
kát, összegeztük a tapasztala-

tokat. A városok bemutatása 
után rávilágítottunk a nem-
zetek közti hasonlóságokra és 
különbségekre. Létrehoztuk 
az „Én európai könyvtáram” 
elnevezésű gyűjteményt, 
melyhez mindenki egy-egy, 
saját anyanyelvén írt könyv-
vel járult hozzá. Megalkottuk 
az Európai Kulturális Naptá-
rat, amit a helyi önkormány-
zat is elfogadott. Majd min-
den résztvevőt „Európai Kul-
turális Nagykövet” címmel 

tüntettek ki.
Szombat délelőtt megláto-

gattuk a város nevezetessége-
it, délután pedig próbáltunk 
az esti előadásra. „Az euró-
pai barátok estéjén” min-
den nemzet egy rá jellem-
ző zenés-táncos darabbal ké-
szült. Mi A kis gömböc cí-
mű magyar népmesét adtuk 
elő, majd „csárdást jártunk”, 
amelyhez a népdalokat mi 
énekeltük. Az utolsó napunk 
kirándulással telt, délután le-
hetőségünk nyílt strandolni. 
Hétfőn korán reggel újra kez-

dődött a csaknem tizenkét 
órás út Karcagig.

Bár a tíz nap alatt nagyon 
sokat dolgoztunk, és keveset 
pihentünk, bepillantást nyer-
hettünk három különböző 
európai nemzet kultúrájába, 
ahogy ők is megismerhették a 
mi szokásainkat. Úgy gondol-
juk, hogy mindannyian ren-
geteg élménnyel tértünk ha-
za, és reméljük, hogy e nagy-
szabású projekt folytatásából 
is kivehetjük a részünket.

A csapat tagjai: Csermák 
Kitti, Csináth Ádám, Deák 
Attila, Domján Sándor, Ju-
hász Henrietta, Madar Li-
li Adrienn, Nagy Angéla Ró-
zsa, Pápai Ádám, Papp Erzsé-
bet és Szendrei Zoltán.

Ezúton szeretnénk megkö-
szönni Karcag Város Önkor-
mányzatának támogatását, és 
kísérő tanáraink, Türke Tí-
mea és Szabó Julianna tanár-
nők áldozatos munkáját.

Nagy Angéla, 
Domján Sándor

Nemzetközi projekt Bulgáriában

Pályázat

A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága pályá-
zatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére: közterüle-
ti csoportvezető.

Betöltéséhez szükséges feltételek:
- Szakirányú (kertészeti, erdészeti) felsőfokú iskolai vég-

zettség,
- Legalább 3 éves szakmai gyakorlat,
- Saját tulajdonú személygépkocsi,
- Számítógépes ismeret (world, excel),
- Büntetlen előélet.

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

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.

A pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázó szakmai ön-
életrajzát, végzettségét, képzettségét igazoló okiratok 
másolatát.

Az állás betöltésének várható időpontja: 2009. szeptember 
21.

Jelentkezni írásban, 2009. szeptember 14-ig lehet az aláb-
bi címünkre:

Városi Önkormányzat Városgondnoksága
5300 Karcag, Villamos u. 109.
Tel.: 59/311-411 Fax: 59/311-538.

Megható percek, megható-
dott arcok, itt-ott egy-egy le-
csorduló könnycsepp – még 
az Ég is elérzékenyedett, lassú 
esőcseppek hulltak alá az ég-
ből. Tárogató szól, lassan fel-
emelkedik rúdján a magyar 
zászló. 

Augusztus 7-8-án a díszbe 
öltözött város, Székelykeresz-
túr főterén vagyunk, fennál-
lásuk 550. évfordulóját ün-
neplik. Felhangzik a magyar, 
utána a székely himnusz, kis 
távolságra a főtéren újabb 
megható, felemelő percek kö-
vetkeznek. Szikla talapzatáról, 
a lehulló fehér lepel takarása 
alól feltűnik a magyar turul. 
Hangos örömujjongás tölti be 
a teret. Az alkotás látványa a 
nézőkben azt az ellenállhatat-
lan érzést kelti: leszálltam – 
visszaszálltam – hozzátok szé-
kelyek. Így álmodta ezt meg 
alkotója Györfi Sándor Karcag 
– és a magyarság – szobrásza, 
ilyen szándékkal adományoz-
ta testvérvárosának Karcag.

Az események programjá-
ban Keresztúr többi testvérvá-
rosának részvételével ünnepi 
ülés volt, ahol üdvözlések, el-
ismerések adományozása tör-
tént.

Mint minden alkalommal, 
most is részesei lehettünk ot-
tani barátaink szívélyes ven-
déglátásnak. A két napos ke-
resztúri napok alkalmából a 
főtéren felállított színpadon 
színes műsorok – a magyar, 
a lengyel testvérvárosok népi 
együttesei -, közöttük a karca-
giakkal főzőverseny, a karcagi 
Pusztai Róka Nomád Hagyo-
mányőrző Egyesület látványos 
bemutatója, futball  meccs. 
Utolsó este Karcagi Nagy Zol-

tán nagy sikerű előadó est-
je zárta a programot. Mind-
két nap hajnalig tartó vigasság 
tette feledhetetlenné az együtt 
töltött napokat. 

Hosszú utunk során Takács 
József kitűnően vezetett au-
tóbuszában a karcagi hivata-
los küldöttség és a velünk uta-
zó néptánccsoport fiataljai dr. 
Fazekas Sándor polgármester 
úr – sokunknak már ismert, 
de mindig élményt jelentő – 
úti ismertetőjét élvezhették, 
amely az útikönyvek által leírt 
ismertetőket sokszorosan túl-
szárnyalva, szellemes, humo-
ros betoldásokkal teszi min-
dig hangulatossá az utat.

A visszaúton már polgár-
mester úr nem volt velünk, 
de Kerekes Katalin képviselő-
asszony, aki ugyancsak gyako-
ri látogatója és jó ismerője Er-
délynek, sok-sok úti élményét 
idézve gondoskodott a vidám 
hangulatról.

Keresztúr főterén immáron 
áll az alkotás testvériségün-
ket, összetartozásunkat hir-
detve, gondolom bizonyosak 
lehetünk abban, hogy a szé-
kelyföldön ma már nem kell 
attól tartani, hogy valami al-
jas politikai szándékkal el 
akarnák tüntetni a magyarság 
szent madarát. 

Reméljük, hogy az anya-
országban is hamarosan el-
tűnnek a politikai porondról 
azok, akik összetartozásun-
kat, identitásunkat el szeret-
nék törölni.

A két napot soha nem lehet 
elfelejteni.

Dr. Sántha József
a Karcagi Nagykun 

Városvédő Egyesület
tiszteletbeli elnöke

Visszaszáll a magyar 
Turul madár



2009. augusztus 28. 7

Ingatlan
Kórház úti lakótelepen három-
szobás III. emeleti lakás eladó. 
Tel.: 06/30-359-5070.
Karcagon családi ház 4 szo-
bás, 2 fürdőszobás, tetőteres, 
klímás, több fajta fűtési lehe-
tőséggel, ipari árammal, fú-
rott kúttal, szerelő aknás al-
só épülettel több generáció-
nak 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.
Debrecenben, a nagyerdei öve-
zetben a Kossuth és az Agrár 
Egyetemhez gyalog 10 percre 
frissen felújított kis közös költ-
ségű 4 emeletes tégla építésű 
társasházban földszinti, gázfű-
tésű, 1,5 szobás, tehermentes 
lakás egyetemistáknak eladó. 
Befektetésnek kiváló ajánlat. 
Tel.: 06/70-300-9730.
Karcag, Liget utca 9/a. sz. alat-
ti családi ház gáz-központi fű-
téses + cserépkályha mindkét 
szobába beépítve eladó. Tel.: 
06/30-973-3637 v. 06/30-656-
2295.
Karcagon téglából épült, ös-
szközműves kisebb kertes ház 
építkezési lehetőséggel eladó. 
Érd.: Kg., Apavári u. 21. Tel.: 
06/70-273-7268.
Bucsán osztható sarok telken 
két szoba, konyhás felújítan-
dó ház eladó. I.ár: 2 M Ft. Tel.: 
06/20-224-6570.
Karcagon felújítandó kertes 
ház eladó vagy értékegyezte-
téssel társasházi vagy szolnoki 
lakásra cserélném. Tel.: 06/70-
395-5263.
Két szoba összkomfortos csa-
ládi házamat eladnám vagy el-
cserélném (értékegyeztetéssel) 
egy v. másfél szobás lakótelepi 
lakásra. Tel.: 06/30-613-5327.
Garázs eladó vagy kiadó. Kg., 
Széchenyi sgt. 26. sz. alatt. Tel.: 
06/30-546-4990.
Karcag, Tavasz utca 15. sz. alat-
ti kertes családi ház műhellyel 
(kandalló és padlófűtés) eladó. 
Tel.: 59/401-447.
IV. emeleti 56 m²-es, erké-
lyes lakás részletfizetésre vagy 
megegyezés szerint eladó. Tel.. 
06/30-507-2187.
Egy épületben lévő két, jelen-
leg is boltként és kocsmaként 
üzemelő, egyenként 60 m²-es 
(+ raktár) helyiség bolti beren-
dezéssel (hűtőpultok, polcok) 
eladó. Tel.: 06/30-218-9781.
Ház eladó. Tel.: 06/20-531-2630 
(délelőtti órákban).
Két család részére alkalmas, 
egy telken lévő, két teljesen kü-
lönálló épület eladó v. elcserél-
hető. Tel.: 06/30-724-7290.
Karcagon 3 szobás + nappa-
lis ház eladó, vagy Pest és kör-
nyékére cserélhető. Tel.: 06/20-
505-3467.
Karcagon 2 szobás, fürdőszo-
bás, konvektoros, cserépkály-
hás, közművesített kertes ház 
a Kungát utcában eladó. I.ár: 
7,5 M Ft. Tel.: 06/20-373-6421 
v. 06/30-915-7644.

Eladó 2 szobás felújított, most 
festett, parkettás, új konvekto-
ros, földszintes, új fürdőszoba 
– zuhanyzókabinos lakás. Kg., 
Széchenyi sgt. 26. Tel.: 06/30-
301-5886.
Eladó városközponthoz közel, 
jó állapotú, 3 szobás összkom-
fortos családi ház, külön bejá-
ratú melléképülettel, amely al-
kalmas kisebb család részére. 
Két külön kocsibejáróval, ga-
rázzsal. Tel.: 06/30-681-0454.
Téglából épült komfortos ta-
nya sok melléképülettel, víz-
part mellett, 2.400 m²-es be-
kerített gyümölcsössel eladó. 
Villany, víz, kövesút van. Tel.: 
06/30-229-8516.
A főtéren 50 m²-es, félig búto-
rozott lakás és egy 51 m²-es, 
erkélyes, üres lakás kiadó. Tel.: 
06/30-345-2558.
3 szoba + nappalis + garázsos 
ház eladó. Kg., Kisújszállási út 
70/c. Tel.: 06/20-505-3467.
Karcagon cserépkályhás, gáz-
konvektoros, 1,5 szobás családi 
ház eladó. U.itt épület faanyag 
van eladó. Tel.: 59/400-802 (8 
óráig, délben és 18 óra után).
Főtéren 1,5 szobás bútorozott 
lakás kiadó. Tel.: 06/30-416-
1526.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Stresszoldás hatékonyan, ter-
mészetesen. 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 cserép-
kályha eladó. Tel.: 59/311-477.
Eladó 1 db Hajdu mosógép, 1 
db gyermek bicikli pótkerék-
kel, 1 db irodai forgószék. Tel.: 
0670/613-6765.
Eladó jó állapotban lévő Swin 
Csepel férfi kerékpár. U.itt épí-
tési törmelék ingyen elvihető. 
Tel.: 06/20-216-5636.
42-es méretű menyasszonyi ru-
ha eladó. Tel.: 06/30-647-7357.
Megkímélt állapotban lévő 3 
funkciós babakocsi, 1 db bé-
bihordozó 10 kg-ig eladó. Tel.: 
06/30-463-2991. 
1 db világos színű faláttöré-
ses konvektor, 1 db dió színű 
gyermek íróasztal eladó. Tel.: 
59/314-831.
Eladó 2 db megkímélt állapot-
ban lévő fotel. Tel.: 06/30-903-
5227.
Kristálytiszta ivóvizet otthoná-
ba! Ozmózisos víztisztító rend-
szerrel! Érdeklődni és megren-
delni a 06/30-915-4773-as tele-
fonon lehet.
A nyári szélviharok, a böjti sze-
lek erejét megduplázva tarkít-
ják szeméttel járdáinkat, terein-
ket. Seprűimmel vegyen részt a 
tiszta városunkért mozgalom-
ban. Kapható a karcagi piaco-
kon vagy a Takács P. u. 9/a. sz. 
alatt. Támasztó létra méretre is-
mét rendelhető Jani bácsinál. 
Eladó megkímélt állapotú ágy-
neműtartós osztott franciaágy. 
Tel.: 59/312-095.

200 l-es fagyasztó, valamint 
6 fakkos Lehel hűtőszekrény 
és 120 literes hűtő eladó. Tel.: 
59/314-831.
Jószág szerető embert kere-
sek napi kb. 2 órás munkára 
(póniló, birka). Ezért fürdőszo-
bás lakást, teljes rezsi átválla-
lást ajánlok. Kistéglagyár. Tel.: 
06/30-393-3343.
1 hetes Hévízi üdülőjog 4 sze-
mély részére 4*-os apartman 
hotelban eladó. Tel.: 06/30-
583-4708. 
Technikumi és gimnáziumi tan-
könyvek (9-12. o.) és matrózb-
lúz eladó. Tel.: 06/70-527-1099.
Napos, előnevelt gyöngyi, ku-
korica, kis- és nagyobb men-
nyiségben eladó. Tel.: 59/300-
875.
Eladó bukósisak (5.000 Ft), 3 db 
sötételő függöny együtt (5.000 
Ft), csillár (2.000 Ft), puzzle 
(3.000 Ft), kávéfőző (4.000 Ft) 
elektromos, monitor (1.000 Ft), 
nyomtató (3.000 Ft). Érd.: Kg., 
Erkel F. u. 5. Tel.: 06/20-383-
7129.
Eladó új 200 l-es vashordó; új 
samot tégla; új B-30-as tégla; 
40x40-es pala; kúppala; új és 
használt ajtók, ablakok, cserép-
kályha; Siesta kályha; színes TV; 
benzines fűnyíró; elektromos 
fűnyíró; CO hegesztő; 220 V-
os 180 A-os, 220 V-os levegő 
kompresszor; Hajdú keverőtár-
csás mosógép és centrifuga; 
használt fürdőszoba berende-
zés; fürdőkád; 13-as, 14-es, 15-
ös autógumi. Tel.: 59/312-679.
D kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkező, autószerelésben 
jártas autóbusz vezetőket ke-
resünk karcagi járatunkra. Érd.: 
06/24/260-440 (8-16 óráig).
Eladó 2 db 115 l-es boroshordó, 
1 kisiparilag készített kert trak-
tor utánfutó és 1 db 250x300 
cm-es kapcsolt gerébtokos, 
mélyen üvegezett világító ab-
lak. Tel.: 06/30-252-8698.
Jó minőségű szilva cefre eladó. 
Tel.: 06/30-624-5707.
Eladó 10 db 10 l-es műanyag 
kanna (300 Ft/db), befőttes 
üveg kupakkal (50 Ft/db). Tel.: 
59/314-423.
Mosógép, centrifuga, Camping 
kerékpár eladó. Tel.: 59/314-
892.
Raktározásra alkalmas helyiség 
zárt udvarban kiadó. Eladó 3 
pár 6,60 m hosszú könnyűfém. 
Tel.: 06/30-922-8856.
Régi Zinger varrógép (16.000 
Ft), 2 szárnyú bejártai ajtó 
(14.000 Ft) eladó. Tel.: 06/70-
662-8645.
Rokkant tolókocsit vennék. 
Csak jó állapotban levőt! Tel.: 
06/30-858-4086 (15-18 h. kö-
zött)
1 db csikós sparhelt, 1 db fa-
gyasztóláda, 1 db barna koló-
nia szekrénysor reális áron el-
adó. Tel.: 06/20-505-3467.
Eladó 6 m fél colos fekete cső; 
20-as lányka kerékpár (újsze-
rű); 26-os Mountain bike fér-
fi kerékpár; motoros fűnyíró; 
vaskályha; tálalószekrény; he-
verő; szobaasztal; olajradiátor; 
villanybojler (50 l-es). Érd.: Kg., 
Kazinczy u. 8. Tel.: 06/30-897-
6707 v. 06/30-289-6816.

Eladó 1 db halasi ajtólap 
(140x210) kétszárnyú, fehér 
színű; 1 db lambériás ajtólap 
(140x210) kétszárnyú cseresz-
nyeszínű. Az ajtók bontottak, 
tokuk nincs, de jó állapotúak. 
Tel.: 06/30-968-8090.
1 db 1000 W-os mélyláda; 1 db 
700 W-os Karpover erősítő; 1 
db Prosal 300 W-os erősítő; 1 
db 1 farádos kondenzátor; 2 db 
180 W-os MNC hangszóró; 4 db 
egy telet futott téligumi 185/
gor 14-es. Tel.: 06/30-412-8066.  
Kukorica, búza, napraforgó, 
gyermekágy eladó. Garázs ki-
adó. Érd.: Kg., Madách u. 3. Tel.: 
06/70-275-1937.
Kitűnő állapotban lévő AMD 
2000 + 512 MB RAM, GeForce 
FX5200, 40 GB winchester, 
DVD íróval, monitorral, tarto-
zékokkal eladó. Tel.: 06/30-517-
2434.
Hálás köszönet Timár József 
autóbusz vezetőnek figyelmes, 
becsületes, emberi magatar-
tásáért, melyet 2009. augusz-
tus 3-án a 8:20-as vonathoz va-
ló utazásomkor tanúsított. Egy 
nyugdíjas utazó.
Szoba és konyhabútor, háro-
majtós szekrény, varrógép, asz-
tal, ágyneműtartó, férfi bőrcsiz-
ma (41-42-es méret) eladó. Tel.: 
06/30-973-3637 v. 06/30-656-
2295.

Állat
Fajtatiszta 9 hetes yorkie kis-
lány kutya eladó. Kétszer olt-
va, féregtelenítve. U.itt yorkie 
kannal fedezést vállalok. Tel.: 
06/70-397-8811.
Ajándékba adunk 1 éves cicá-
kat tanyára, kertbe. Jó egeré-
szők. Érd.: Kg., Erkel F. u. 5. Tel.: 
06/20-383-7129.
Ajándékba elvihető három fél-
hosszú szőrű 8 hetes cica (fe-
kete-fehér; mogyoró-vörös; vö-
rös-fekete-teknőcfoltos). Tel.: 
59/314-423.
10 hetes kiskutya jó gazdinak 
ingyen elvihető. Tel.: 06/30-
751-5143.
Bicolor és tricolor beagle kis-
kutyák oltva, féregtelenítve el-
adók. Tel.: 06/70-776-4575.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású 
jelzáloghitel akár jövedelem-
igazolás nélkül is. Személyi hi-
telek, lakásvásárlási hitel. Több 
banki háttérrel! Teljes körű ügy-
intézés! Tel.: 06/70-314-4403 v. 
06/30-647-7324 v. 06/30-509-
0352.
Biológia, kémia korrepetálást 
vállalok. Tel.: 06/30-403-6062.
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munka-
ruhát, férfi szövet és bársony 
nadrág varrását rövid határ-
időre vállalom. Tel.: 06/70-300-
9730.
Öregek gondozását és takarí-
tást vállalok. Tel.: 59/401-447.
Vállalok özvegy, magányos sze-
mélyeknek – legyen idős né-
ni vagy bácsi – bevásárlást, 
gyógyszertárba vagy postára 
menni. Magányos egyedülállók 
előnyben. Tel.: 59/400-802.

Apróhirdetés
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Nagykunságért 
II. Leader Expo

Túrkeve
2009. szeptember 4-6.

Rendezők: Túrkeve Város Önkormányzata, Városi Mű-
velődési Intézmény és könyvtár, Petőfi Sándor Általános 
Iskola, Nagykunságért TVN Kft., Túrkevéért Alapítvány, 
Falvak Kultúrájáért Alapítvány, Finta Múzeum

PROGRAM TERVEZET

2009. SZEPTEMBER 4. PÉNTEK

17.00-17.30 Darabán János rahói Festőművész (Ukrajna, 
Kárpátalja) és Rosengart Béla Szobrászművész Ki-
állításának megnyitója

17.30-17.45 18 éves a Túrkevéért Alapítvány (dr. Szabó Zol-
tán előadása)

17.45-18.00 Egressy Béni Zeneiskola, Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény 18. tanévének a megnyitása

18.00-  Illényi Katica műsora

2009. SZEPTEMBER 5. SZOMBAT

07.00-12.00 Horgászverseny 
09.00-12.00 Pásztor és tájjellegű ételek főzőversenye 
09.00-14.00 Véradás 
09.00-18.00 Civil szervezetek, intézmények, vállalkozások 

bemutatkozása 
09.00–09.30 A rendezvény ünnepélyes megnyitása
09.30-14.00 Üzleti Fórum 
Meghívott előadók:
 Észak-Alföldi Termál Klaszter Egyesület - Az Egye-

sület Tevékenysége
 Kistérségi Civil Kerekasztal - Konferencia a civil 

szervezetek feladatairól
 Civil szervezetek helye és szerepe térségünk fejlesz-

tésében 
09.30  Balogh János Tájökológiai és Helytörténeti Vetélke-

dő 
11.00–14.00 XXXIII. Állategészségügyi Szakmai Konfe-

rencia
15.00- Koszorúzás a Balogh János utcánál
15.00 Kiállítás Bodnár Lajos festményeiből - A kiállítás 

megnyitása
20.00 Kevi Kunok Találkozója - Vacsora 

A RENDEZVÉNY SZÍNPADI PROGRAMJA
(szeptember 5. szombat)

9.30-11.00 Mesejáték 
13.00-13.30 Pásztor és tájjellegű ételek főzési versenyének 

eredményhirdetése
13.30-14.00 Egressy Béni Zeneiskola, Alapfokú Művészet-

oktatási Intézmény
14.00-14.30 Korda Vincze Alapfokú Művészetoktatási In-

tézmény növendékeinek műsora
14.30-16.00 Népi együttesek műsora 
16.00-17.30 Madarász Katalin 75. születésnapi köszöntése
18.00-19.00 A Magyar Kultúra Lovagjainak zenés irodal-

mi előadása
19.00-20.00 Két szoknya egy nadrág társulat

2009. SZEPTEMBER 6. VASÁRNAP
 
09.00-12.00 Pásztor és tájjellegű ételek versenye
09.15 Istentisztelet
10.30 II. Világháborús emlékmű avatása
11.30 Egyháztörténeti kiállítás megnyitója

A RENDEZVÉNY SZÍNPADI PROGRAMJA
(szeptember 6. vasárnap)
18.00-20.00 Fúvószenekari koncert
20.00-23.00 Rockzenekarok találkozója

Részletek a www.turkeve.hu-n.



8 2009. augusztus 28.

Moziműsor
Augusztus 29. szombat
 Transformers: 

A bukottak bosszúja
 Amerikai sci-fi akciófilm
Szeptember 1. kedd
 Made in 

Hungária
 Magyar zenés film
Szeptember 4. 

péntek
 El Greco
 Feliratos görög-spanyol 

életrajzi dráma
Szeptember 5. 

szombat
 Adventureland – 

Kalandpark
 Feliratos amerikai 

vígjátékban

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  •   ISSN: 1216-1322  •   Karcagi Nyomda Kft., felelős vezető:  Nagyné Tankó Tímea és Márkusné Tankó Orsolya 

2009. augusztus 29. péntek, 
szombat, vasárnap, hétfő

18.00  Műsorajánlat
18.05  Nagykunsági Kulturális Na-

pok
 - Megnyitó ünnepség
 - Csipkevarázs és a Kun 

Hímzés kiállítás megnyitása
 - Arató felvonulás
19.05  Nagykunsági Krónika – vá-

rosi közéleti magazin
 Aktuális kérdések
 - stúdióbeszélgetés
 Karcagi hírek
 - Régészeti lelet a kerékpár-

útnál
 - Indul a Református Gim-

názium
 - Kunok útján
 Háttér
 Interjú Andrási Mihállyal
20.10  Ünnepi Önkormányzati ülés

2009.szeptember 1-2. / kedd, 
szerda

18.00  Műsorajánlat

18.05  Jöjjetek hozzám – reformá-
tus istentisztelet

19.05  Megyei tükör –magazin
19.30  Karcag Sport – futballmér-

kőzés közvetítése
21.00  Nótaszó: Zenés Fürdő Show

2009. szeptember 3. csütörtök
18.00  Műsorajánlat
18.05  Nagykunsági Kulturális Na-

pok
 - 150 éves a karcagi szélma-

lom
19.05  Nagykunsági Krónika – vá-

rosi közéleti magazin
 Aktuális kérdések
 - stúdióbeszélgetés
 Karcagi hírek
 - Vadásznap
 - Interjúk a 150 éves ma-

lomnál
 - Horgászverseny
 - Vesszőfonó kiállítás
 Háttér
20.10  Ismerős Arcok koncert

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
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés

Augusztus 1.
Illés-Tóth Anita – Kovács 
István
Augusztus 15.
Fekete Krisztina Regina – 
Dr. Dániel Mihály
Kovacsics Dóra – Ökrös Jó-
zsef
Augusztus 28.
K. Nagy Katalin – Szabó 
Sándor

Születés
Spanyik Ibolya – Mátrai Ist-
ván
Berekfürdő, Veress P. u.    
 Levente
Kabai Mariann – Kovács 
Zoltán
Kg., Munkás u. 27.  Kitti
Kovács Mónika – Hangyá-
si Tibor
Kg., Dózsa Gy. u. 35.  Dóra
Farkas Brigitta – Kiss Antal
Kg., Pacsirta u. 34.  Antal
Szabó Gyöngyi Emese – Ku-
sic Nedeljko
Kg., Tőkés u. 36.  Milán

Halálozás
Kovács Jánosné (Kovács Má-

ria)
 Kg., Telep utca 6. (1922.)
Ökrös Imre László
 Kg., Bocskai utca 14. 

(1936.)
Sánta János
 Kg., Bocskai utca 7. 

(1933.)
Szécsényi Sándor
 Karcag (1946.)
Tyukodi Elemér
 Kg., Vörösmarty utca 14. 

(1943.)

Karcag – Fegyvernek 4:0 
(2:0)

Karcag, 150 néző. Jv.: Jandó 
(Nagy S., Puha)

Karcag: Móga, Kéki, Orosz 
(Borsi A.), Lévai, Varga L., 
Nagy D., Bujdosó (Hajdu T.), 
Ebekeme, Nagy R. (Erdei), 
Sindel, Kardos (Szabó D.)

Játékos-edző: Orosz István
A karcagi csapatban pá-

lyára lépett a négy új játékos 
is: Nagy Dániel Mezőtúrról, 
Kéki Norbert Abádszalók-
ról, Ebekeme Mike Alsóné-
mediből és Hajdu Tibor Kun-
madarasról érkezett. A hato-
dik percben Sindel elhúzott a 
jobb oldalon, majd beadását 
az előrehúzódó Lévai közel-
ről a jobb alsó sarokba fejelte 
(1:0). Ezután Sindel kétszer is 
veszélyeztette a vendégek ka-
puját, de lövései nem találták 
el a kaput. A huszonkettedik 
percben Kéki jobbról beadott, 
amit Farkas vetődve a saját 
kapujának a bal alsó sarkába 
fejelt (öngól) (2:0). A negyve-
nedik percben egy balról ér-
kező beadást Nagy R. fordu-
lásból a felső lécre lőtte, de a 
labda a gólvonalról kifelé pat-
tant. A negyvennyolcadik 
percben Nagy R. a védők mö-
gé ívelt Kardoshoz, aki a jobb 
sarokba emelt (3:0). Az öt-
vennegyedik percben Orosz 
jobbról az ötösre ívelt, majd 
a levágódó labdát Kardos for-
dulásból a bal felső sarokba 
lőtte (4:0).

Jók: Kéki, Nagy D., Kardos 
ill. Csortos, Gyáni

Faragó Attila: Egy jó csa-
pat ellen a beadások után 
óvodás gólokkal kaptunk ki.

Orosz István: Gratulálok 
a csapatnak a szép bemutat-
kozáshoz.

Jászladány – Karcag 2:0 
(0:0)

Jászladány, 100 néző. Jv.: 
Kormos (Káli, Nagy)

Karcag: Bézi, Kéki, Orosz, 
Lévai, Varga L. (Erdei), Buj-

dosó (Hajdu T.), Ebekeme, 
Nagy D., Nagy R., Sindel 
(Szabó D.), Kardos

Játékos-edző: Orosz István
A harmadik percben Buj-

dosó partdobását Lévai a jobb 
kapufa mellé fejelte. A negy-
venedik percben Sindel kiug-
rott a védők közül, de hiába 
lőtt a hálóba, a játékvezető les 
címén nem adta meg a gólt. A 
negyvenhetedik percben egy 
szögletrúgás után Méri elé 
került a labda, lövése felper-
dült és Bézi kezei mellett a léc 
alá beesett (1:0). A hatvanket-
tedik percben Czibán befelé 
cselezett a bal oldalon és Kéki 
lábában elesett a 16-oson kí-
vül, de a játékvezető megle-
petésre 11-est ítélt. A bünte-
tőt Nagy R. a bal alsó sarok-
ba lőtte (2:0). A hetvenötö-
dik percben Nagy R. Kardos 
átadását a hálóba lőtte, de les 
címén nem adták meg a gólt. 

Jók: Tüdős, Urbán, Rézsó 
ill. Nagy D., Ebekeme

Rácz Róbert: I. félidei 
gyenge játékunk után vala-
melyest feljavultunk. Egy sze-
rencsés góllal a vezetést meg-
szereztük és egy megérdemelt 
büntetővel bebiztosítottuk a 
győzelmünket.

Orosz István: Egy óvodás-
gól és egy vitatható 11-es el-
döntötte a mérkőzést.

Ifjúsági labdarúgó 
mérkőzések

Karcag – Fegyvernek 7:0 
(5:0)

Góllövők: Balla S. (4), Ko-
csis (2), Rajcsányi

Jászladány – Karcag 1:8
Góllövők: Balla S. (2), Földi 

(2), Lippai (2), Kály, Herceg
U 15-os korosztály: Karcag 

– Cegléd 2:2
Góllövők: Varga K., Szé-

kely D.
U 13-as korosztály: Karcag 

– Cegléd 1:4
Góllövő: Szabó E.

B. I. 

Megyei I. osztályú 
labdarúgó bajnokság
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Augusztus 28. péntek
Betánia – Széchenyi sgt.

Augusztus 29 szombat
 Betánia – Széchenyi sgt.
Augusztus 30. vasárnap
 Betánia – Széchenyi sgt.
Augusztus 31. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

Szeptember 1. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Szeptember 2. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti
Szeptember 3. csütörtök
 Betánia – Széchenyi sgt.
Szeptember 4. péntek
 Berek – Kiss A. úti 

Gyógyszertári ügyelet

A Karcagi Nagykun Városvédő 
Egyesület pályázatot hirdet ma-
gán lakóépületek hagyományőr-
ző utcafronti kapu építésének tá-
mogatására.
I. A pályázat célja: hagyomány-

őrzés, a hajdani kun kapuk min-
tájára elkészítendő kapuk költ-
ségeihez támogatás nyújtása.

II. A pályázók köre:
 Pályázhatnak a Karcag város 

közigazgatási területén lévő 
magánépületek tulajdonosai   
abban az esetben, ha vállalják a 
pályázati kiírásban foglalt felté-
telek teljesítését.

III. Pályázati feltételek:
1. A kapu és a kerítés hagyomá-

nyos fa szerkezetből épülhet 
meg, fémből csak a sarokvas, 
a kapupánt és a hagyományos 
zárszerkezet készülhet.

2. Beton és egyéb vasszerkezet 
nem látható módon készülhet.

3. A oszlopok akácfából készülje-
nek, méretük legalább 15x20 
cm keresztmetszetű legyen.

4. A szerkezet összeállítása facsa-
polással, szegezéssel, csavaro-
zással történhet.

5. Az oszlopok és a kapuk főbb 
szerkezeti részeinek díszítése 
(faragása) az eredeti kun kapuk 
hagyományos mintáját tartal-
mazza.

 Mintaként szolgálhatnak: a Kar-
cag, Erkel F. u 1. Karcag, Jókai u. 
16., a Karcag, Dózsa Gy u. 62. sz. 

alatti kapuk és kerítések.(A ka-
pukról készült fotók a Polgár-
mesteri Hivatal Építési és Mű-
szaki Irodájában megtekinthe-
tők.)

6. Az elkészült kapu és kerítés szí-
nezése egyöntetű legyen, ha-
gyományos fáradt olajszínű 
vagy natúrfa színű. 

IV. A pályázatokat a 
Nagykun Városvédő Egyesü-
let szakértői csoportja bírálja 
el.

V. A pályázható elnyerhető ma-
ximális összeg: 100 ezer fo-
rint.

VI. Az elnyert összeget, a ka-
pu kivitelezését követően, a 
szakértői bizottság vélemé-
nye alapján folyósítja az egye-
sület a nyertes pályázóknak. 
A kapu kivitelezésének határ-
ideje: 2009. szeptember 30.

VII. A Pályázat beadása:
 A pályázatot 2009. október 31- 

ig kell beadni, a Karcagi Nagy-
kun Városvédő
Egyesület címére: 5300 Karcag 

Kossuth tér 1. 
A pályázókat a döntésről a be-

adási határidő után számított 1 
hónapon belül írásban értesítést 
kapnak. 

A pályázók szakmai tanácsot a 
Györffy István Nagykun Múzeum-
tól kérhetnek.

Karcagi Nagykun 
Városvédő Egyesület

„PROGRAM A HAGYOMÁNYOS KARCAGI KAPUK 
FENNMARADÁSÁÉRT”
Pályázati felhívás


