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Nézze, mert ha nézi, meglátja!

Már augusztus 30-án, a Kis 
Hegyesbori-halmon, azaz a 
Kun Emlékhely szobrai kö-
zött nézelődve is igen feltű-
nő volt a jó messzi, kelet felé, a 
püspökladányi határról égnek 
szálló fekete füst. Nyár vége 

van és hát szénázás, szalmá-
zás idején előfordul, hogy fel-
gyúl a tarló, gondoltam akkor. 
Ahogy másnap a kora regge-
li hírekből kiderült, nem tar-
lótűz füstölt, hanem a puszta 
egy darabja égett le. Kapocsi 

István, a HNPI természetvé-
delmi őrszolgálatának veze-
tője azt is elmondta, hogy au-
gusztusban ez már a második 
ilyen esemény volt.

- Először az egyek-puszta-
kócsi mocsár nádasából jelen-

tettek tüzet augusztus 3-án. 
Akkor nádarató géppel körül-
vágták a nádast, amivel a tü-
zet elszigetelték a még érin-
tetlen részektől és ezzel úgy 

A Kunok I. Világtalálko-
zója most hétvégén kezdő-
dik ugyan, de hála a csatlako-
zó településeknek és közössé-
geknek, a sok ezzel kapcsolatos 
rendezvény kifolyik a szeptem-
beri időhatárokon, úgyhogy 
bevezető és záró megmozdu-
lások is vannak és lesznek. No, 

és nemcsak a honi Kunföld la-
kói ünnepelnek, hanem a ha-
táron kívülre került atyánkfiai 
is. A 18. század végén, a Nagy-
kunságból kitelepült kunok ál-
tal felépített és benépesített 
bácskai községek, Ómoravi-
ca = Bácskossuthfalva, Pacsér, 
Bácsfeketehegy és Piros la-

kossága és önkormányzatai is 
csatlakoztak, s az elmúlt hétvé-
gén már szerét ejtették a meg-
emlékezésnek és a vigasság-
nak is. Ez alkalommal dr. Ka-
pusi Lajos alpolgármester ve-
zetésével tizenegy fős karcagi 
küldöttség látogatott a bácskai 
testvérvárosba.

- A miénk csak az egyik 
küldöttség volt – mondja dr. 
Kapusi Lajos -, hiszen Jászki-
sér és Túrkeve is képviseltette 
magát, és az ünnepségekre a 
konzorcium elnöke, Kiskun-
félegyháza polgármestere, Fi-
csór József is Bácskossuthfal-
vára érkezett.

- Hogyan zajlott a  prológ, a 
bácskai emlékezés?

- Az ottani önkormányza-
tok három napos rendezvény-
sorozatot szerveztek. Pénte-
ken kirakodóvásár volt, an-
nak a végeztével, este kezdő-
dött a megemlékezés. A nagy 
színpadon a jelenlévő polgár-
mesterek és alpolgármesterek 
köszöntötték a rendezvényt, 
utána a túrkevei ifjú tehetsé-
gek színjátszó egyesülete kö-
vetkezett. A túrkevei fiatalok 
az István, a királyt adták elő. 
Néhány dal kimaradt belőle, 
de egyébként teljes egészében 
megismerhettük a színművet. 
Ez volt az első napon, pénte-
ken. Tudnunk kell viszont, 
hogy ugyanakkor egy szer-
biai lőszergyárban hat halá-
los áldozatot követelő súlyos 
robbanás történt és Szerbia 
kormánya az áldozatok tisz-
teletére a szombatot gyász-
nappá nyilvánította. En-
nek következtében az olyan 
szombatra tervezett zenés-
táncos rendezvények, mint 
szüreti felvonulás, a szüre-
ti bál és a karcagi Matchbox 

A Kultúrpalota moziter-
me adott helyet 2009. szep-
tember 5-én (szombaton) a 
Magyar Gazdakörök és Gaz-
daszövetkezetek Szövetsége 
(MAGOSZ) országos tiszt-
újító küldöttgyűlésének. Var-
ga Mihály országgyűlési kép-
viselő és Dobos László alpol-
gármester köszöntése után, a 
több száz jelenlévő előtt Ja-
kab István elnök számolt be 
az eltelt két év munkájáról, 
a jelenlegi helyzetről és fel-
vázolta a MAGOSZ kidolgo-
zás alatt álló agrárprogram-
ját. Ezt követően megválasz-
tották a szervezet vezetőit. 
Az elnök ismét Jakab István 
lett, megbízatása négy év-
re szól. A főtitkári tisztséget 
Obreczán Ferenc tölti be, a 

szövetségi igazgató teendőit 
Budai Gyula látja el. Megvá-
lasztották még a 19 elnökségi 
tagot, köztük a 10 alelnököt, 
akik között három fő szak-
mai alelnök, hét fő pedig ré-
gióhelyettes. Hubai Imrét ré-

gióhelyettesnek választották, 
a megyéből a szandaszőlő-
si Kis Józsefné lett még tagja 
az érdek-képviseleti szerv ve-
zetőségének, ő a felügyelő bi-
zottságban tevékenykedhet 
majd.

MAGOSZ küldöttgyűlés

A bácskossuthfalvi ünnepségek

Szerencsés tűzeset 
a Hortobágyon

Folytatás a 4. oldalon

Folytatás a 3. oldalon

A Kunok I. Világtalálkozójának záró 
rendezvényére 2009. szeptember 24-27-e között 

Karcagon kerül sor. A részletes programot a 
jövő heti számban közöljük.  

A Szervezők

Valamivel több mint egy év-
tizede szervezték meg először 
a Kutató Intézet (hivatalosan 
DE AMTC KIK Karcagi Kuta-
tó Intézete) munkatársai azt a 
talajművelési szakmai napnak 
elnevezett tudományos ered-
ményeket és a legújabb gya-
korlati fejlesztésekről tartott 
tájékoztatást, amelyre mező-
gazdászok, gazdálkodók és ta-
lajműveléssel foglalkozó kuta-
tók kaptak meghívót. A szak-
mai nap azóta az intézet egyik 
sikeres rendezvénye lett. 

A legutóbbi alkalommal, 
2009. szeptember 8-án dél-
előtt négy előadást hallgathat-
tak meg az előadótermet meg-
töltő érdeklődők. Dr. Blas-
kó Lajos főigazgató bevezetője 
után dr. Czimbalmos Róbert a 
GPS rendszerek mezőgazdasá-
gi alkalmazásának lehetősége-
iről szólt. A talaj termékeny-
ségének és a növénytermesz-
tés gazdaságosságának javítá-
sára irányuló csehországi és 

Talajművelési szakmai nap

Folytatás a 3. oldalon

Kunok I. Világtalálkozója
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Közéleti szilánkok

A svéd zakó
(avagy a magyar „fátum”)

Elterjedt mondás és hiedelem, hogy 
kis hazánkban a focihoz mindenki ért. 
Még azok is, akik soha nem láttak fut-
ball-labdát, vagy pályát és focimeccset. 
Az utóbbiak általában legyintenek, ha 
a sportág nevét hallják kiejteni; „a bé-
ka feneke alatt van a magyar labdarú-
gás, egyáltalán ezeknek pénzt adni?” A 
nagy „hozzáértésük” ezzel ki is merül. És 
valljuk be - bár ostobaságokat hordanak 
 össze -, valahol mégiscsak van egy pici 
igazuk az érveléseikben; mert más sport-
ágakban (pl. vívás, lövészet – de az öttu-
sát is említhetném,stb.) olimpiát és világ-
bajnokságot nyert sportolók a töredékét 
sem kapják annak az anyagi támogatás-
nak ill. honoráriumnak, amit egy „szür-
ke” – de a válogatott keretbe bejutott, 
sem olimpiát, sem vb-t nem nyert futbal-
lista kap.

Hát igen, ez valóban egyfajta igazság-
talanságnak tűnik – viszont, az életben is 
így van. Vannak jól fizető és rosszul fizető 
„szakmák”. (Pl. a nőgyógyászok mindig 
jobban kerestek általában, mint az altató 
orvosok, hogy a példát eklatánsan meg-
világítsam.) Hiába, a legnézettebb sport-
ágról van szó – amiben ráadásul egy fél 
évszázada valóban világelsők voltunk az 
Aranycsapattal. És később is voltak kivá-
lóságok, Titi, Flóri, Farkas János, Mészöly, 
hogy csak kapásból említsek meg neve-
ket ill. beceneveket. Mert akkor még vol-
tak azok is, és biztos vannak ma is, bár 
nem tudom pl. Dzsudzsák B.-nak és Ge-
rának sem a becenevét. Nem is ez az ér-
dekes, hanem ha már Dzsudzsákot em-
lítettem, aki a PSV-ben ontja a gólokat, 
a meccs után azt nyilatkozta a szintén 
„hozzáértő” Szujó Zoltánnak, a TV csator-
na műsorvezetőjének (aki mellesleg nem 
hiszem, hogy valaha is labdába rúgott 
volna): „…aki most azt mondja, hogy jo-
gosan kaptunk ki, az nem magyar és ha-
zudik.”. Nem is kellene ehhez kommen-
tár, fiatalember, majd benő a feje lágya. 
És valószínűleg más meccset néztünk mi 
kívülről, mint ő belülről – és hát, mégis-
csak ő a „mesterember”, aki csinálja, mert 
mi csak beszélünk róla. (Jó, hogy azt nem 
mondja ;„ha olyan nagy a szád, akkor állj 
be te, aztán mutasd meg, hogy kell gólt 
rúgni!”)

A magyar balszerencse sajnos megint 
kísértett, mert noha a svéd csapat ös-
szességében jobban futballozott – külö-
nösen az I. félidőben -; a fociban épp az 
az izgalmas és érdekes, hogy nem mindig 
a jobb csapat győz. Vagy pontot szerez. 
De szegény embert az ág is húzza – van 
egy ilyen magyar közmondás is.

Mindenesetre hadd hívjam föl egy ap-
róságra a szurkolók figyelmét: néhány 
hete kormány kitüntetést kapott Kistele-
ki István, az MLSZ elnöke. Nos, ők tényleg 
értenek a focihoz és a pénzhez: sejtették, 
hogy jöhet egy svéd zakó is (sőt akár egy 
újdivatú, Dániában varrt portugál zakó 
is), és ezt megelőzendő, mégiscsak jobb 
ezek előtt felvenni azt a kis suskát… Ter-
mészetesen nem végkielégítésként, mert 
az csak jövőre jön , amikor a népharag, 
és persze az új kormányzat sportért fele-
lős vezetői, elzavarják őket melegebb ég-
hajlatra…

- ács -

HÍREK
Szeptember 12-én (szom-

baton) 14 órától a Déryné 
Művelődési és Ifjúsági Köz-
pontban III. Karcagi Mazs-
orett Találkozó lesz.

A találkozón fellépnek: Ker-
tészsziget, Kunszentmárton, 
Nádudvar, Zagyvarékas és 
Karcag városok Mazsorett cso-
portjai.

A rendezvény a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatásával 
valósul meg.

Tájékoztató

2009. szeptember 16-án 
7:30 – 8:30-ig dr. Vadai Ág-
nes országgyűlési képvise-
lő személyes fogadóórát tart 
Karcagon a Pártok Házában 
(Kossuth tér 14. - emelet). 

Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk!

MSZP vezetőség
Karcag

Díszmadár kiállítás

2009. szeptember 18-20-ig 
a Déryné Művelődési és Ifjú-
sági Központ II. emeleti nagy-
termében.

„Dr. Hazay Béla” díszmadár 
bemutató, nyílt egzóta és ka-
nári minősítő szemle.

A kiállítás szeptember 18-
án (pénteken) és 19-én (szom-
baton) 9-18 óráig, 20-án (va-
sárnap) 9-14 óráig tekinthe-
tő meg.

Országos állat- és 
kirakodóvásár

2009. szeptember 27-én 
(vasárnap) Kunhegyes vásár-
terén.

Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt.

„Kunhegyes Városáért” 
Közalapítvány

Váltson bérletet a 
2009/2010-es színházi 

évadra

A régi bérletek megújításá-
ra és újak vásárlására szept-
ember 30-tól lesz lehetőség a 
Déryné Művelődési és Ifjúsá-
gi Központ Közönségszolgála-
ti Irodájában, vagy az 59/503-
224-es telefonszámon.

Vetőmagvak, műtrágyák 
folyamatos értékesítése az 

AGROHUNGÁRIA Kft.-nél
Árak ÁFA-val:
- repce 1.290 Ft kettős csávázású, 20 kg/zsák
- kalászosok:  82.070 Ft/t csávázott, fémzárolt 50 kg/
zsák
- MAP: (N:P:K 11:52:0) 124.375 Ft/t
- 3 x 15: 110.000 Ft/t
Ammónium-nitrát: 66.250 Ft/t.

Az Agrohungária Kft. lucernamagot mágneses tisztítás-
ra (fémzárolandó vagy saját felhasználású) betakarítástól 
folyamatosan átvesz, tárol és tisztít, elhelyezésében közre-
működik. 

Elérhetőségeink:
Telephely: 5300 Karcag, Marsi tó, Madarasi út, város-

központtól 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

Történeti, néprajzi konferencia a kunok be-
telepedésének 770. és az első Jászkun kong-
resszus 70. évfordulója tiszteletére, a Kunok 
évében, az I. Kun Világtalálkozó idején, 2009. 
szeptember 24-25-én Karcagon, a Városháza 
dísztermében tartandó konferenciára. 
Szeptember 24.
9:30 Megnyitó
 Dr. Hatházi Gábor, az Oktatási és 

Kulturális Minisztérium szakmai fő-
tanácsadója

 A konferenciát köszönti:
 Dr. Fazekas Sándor, Karcag város 

polgármestere
 Illéssy Ádám, nagykunkapitány

Tudománytörténeti összefoglalók
 Elnök: Dr. Horváth László PhD. törté-

nész, megyei múzeumigazgató
10:00 Dr. Pálóczi Horváth András régész 

egyetemi tanár: Kun régészeti kutatá-
sok a Kiskunságban

10:20 Dr. Selmeczi László régész, kandidá-
tus: A Nagykunság és Karcag a közép-
korban

10:40 Dr. Baski Imre PhD. nyelvész: A kun 
nevek, mint nyelvemlékek

11:00 Dr. H. Tóth Imre nyelvész, emeritus 
professzor: A jászok nyelve és kunsági 
kutatói

11:20 Szünet
11:30 Bánkiné dr. Molnár Erzsébet törté-

nész, MTA doktora: A Jászkun Kerü-
let történeti kutatása az 1939-es Jász-
kun kongresszus után

11:50 Dr. Nagy Márta PhD. művészettör-
ténész, egyetemi tanár: A jászkunság 
macedovlach-görög kereskedők művé-
szeti hagyatéka

12:05 Dr. Bathó Edit PhD. néprajzkutató: 
Néprajzi kutatások a Jászságban a 20-
21. században

12:30 Dr. Bartha Júlia PhD. néprajzkutató: 
A Kunság a 20. századi néprajzkuta-
tásban

12:50 – 14:00 Ebédszünet

Történettudományi szekció
 Elnök: Bánkiné dr. Molnár Erzsébet 

történész levéltáros MTA doktora, ny. 
múzeumigazgató

14:20 Dr. Fodor István régész, címzetes fő-
ig.: Az utolsó nomád beköltözése ha-
zánkba

14:40 Dr. Tóth Péter PhD. történész: Bese-
nyő-magyar megbékélés a riadei vere-
ség után

15:00 Dr. Botka János C.Sc. történész: Ün-
nepi bandériumok a 18-19. századi 
Jászkunságban

15:20 Szünet
15:30 Papp Izabella történész levéltáros: Az 

utolsó kunkapitány: Bogdi Papp Mór 
1823-1895

15:50 Dr. Bagi Gábor történész, kandidátus: 
A jászok és kunok elmagyarosodásához 
a török hódoltság korában

16:10 Dr. Vajda Mária PhD. néprajzkutató: 
A Debreceni Református Kollégium és 
nagykunsági partikuláinak kapcsolata

16:30 Vita

Szeptember 25.
Néprajztudományi szekció
Elnök: Dr. Vajda Mária PhD. néprajzkutató
10:00 Dr. Selmeczi Kovács Attila néprajzku-

tató, MTA doktora: Nemzeti jelképek a 
Jászkunság népi tárgykultúrájában

10:20 Dr. Szilágyi Miklós néprajzkutató, 
MTA doktora: A nagykunságiak iden-
titásának változásai

10:40 Dr. Novák László néprajzkutató, MTA 
doktora: Fejfák a Kunságban

11:10 Dr. Bárt János néprajzkutató: A Kis-
kunság népi kapcsolatai a szomszédos 
tájakkal

11:30 Szünet
11:40 Dr. Szabó László néprajzkutató, MTA 

doktora: A birkafőző nyárs. Egy sajá-
tos nagykunsági eszköz és keleti kap-
csolatai

12:00 Dr. Nagy Molnár Miklós PhD. nép-
rajzkutató: A népművészet és folkloriz-
mus hatása a nagykun identitás alaku-
lásában

12:20 Örsi Zsolt néprajzkutató: Gondolatok 
a kun köznépi szállástemetők növényi 
sírmellékleteiről

12:45 Zárszó: Dr. Horváth László, megyei 
múzeumigazgató

Figyelem!
A Vöröskereszt Karcagi 

Területi Szervezete 
véradást szervez 

2009. szeptember 18-án 
(pénteken) 
8-13 óráig 

a Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központban.

Beteg embertársaink 
nevében tisztelettel 

kérjük önzetlen 
segítségüket

Ébner Józsefné
Vöröskereszt

területi vezető 

A Jászkunság kutatása 2009
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Kedves Szülők!
Karcagon, a hamarosan nyíló családi 

napközinkbe várjuk szeretettel 2-10 éves 
korig gyermekeiket.

Amit kínálunk:
- családias környezet,
- személyre szóló gondoskodás,
- maximum 7 fős csoportok,
- rugalmas nyitva tartás,
- egész napos és fél napos ellátás,
- rendszeres, illetve időszakos játszóházi programok.

Ha felkeltettük érdeklődésüket, hívjanak 
a 70/590-9540, vagy a 30/675-6540-es 

telefonszámon.

tűnt, a probléma megoldást 
nyert. A kiszáradt mocsárme-
der vastag kotújába azonban 
bevette magát a parázs és egy 
darabig felszíni jelek nélkül 
emésztődött, később észlel-
hetően parázslott, pöfékelt és 
időnként több méteres lángok 
csaptak fel belőle. Huszonegy 
napig égett, pedig mindent 
megtettünk a kioltásáért. Saj-
nos hatékony tűzoltói beavat-
kozásról nem nagyon lehetett 
szó, mert a zsombékos med-
ret még gyalog is nehéz meg-
közelíteni. Viszont mestersé-
gesen elárasztható terület, és 
ez alkalmasnak látszott a tűz 
megszüntetésére. Másfél mil-
lió köbméter vizet „tettünk 
ki”, ami sokat segített, de a 
még mindig parázsló részeket 
csak az augusztus 24-én haj-
naltól délig leesett jó kiadós 
eső oltotta el.

- Augusztus 30-án mikor és 
hol keletkezett tűz?

- Akkor nap 10 órakor ér-
kezett a bejelentés hozzánk. 
A tűz Mihályhalmánál, a ré-
gi bombatéren keletkezett és 
az élénk északkeleti szél mi-
att nagyon gyorsan terjedt a 

nemzeti park belseje felé. A 
püspökladányi tűzoltók nagy 
erőkkel vonultak a helyszín-
re, s később Debrecenből, 
Hajdúszoboszlóról, Szegha-
lomról, Karcagról, Tiszaújvá-
rosról és Berettyóújfaluról is 
érkeztek egységek, a bomba-
téren azonban még a harma-
dik mentesítés után is körül-
tekintően kell mozogni, ezért 
az oltáshoz nem tudtak iga-
zán komolyan hozzáfogni. 
A vége az lett, hogy a termé-
szetvédelmi őrök, a szolgálati 
gépkocsival szállították a tűz-
oltókat a tűz frontjához, és 
ott szikracsapóval láttak ne-

ki az oltásnak. Hajnali 3 órá-
ra végeztek vele.

- Milyen károk estek?
- Mintegy 800 hektár égett 

le, de természetvédelmi szem-
pontból nem keletkezett nagy 
kár. Az esemény a költési, fi-
ókanevelési idő végén tör-
tént, másrészt pedig a lángo-
kat még a karcagi határban, 
az értékes Kunkápolnási mo-
csarak előtt sikerült megállí-
tani. Különösebben nagy kár 
tehát nem esett, a tűz a nádas 
és gyepes területek felújulását 
is elősegítette.

Elek György
(fotó: Sándor István) 

Szerencsés tűzeset a Hortobágyon

Hirdetmény
Értesítjük a Tisztelt Tenyésztőket, hogy 2009. szeptem-

ber 11-én 9 óra 30 perckor a karcagi Lóger pálya terüle-
tén a Magyar Lótenyésztő és Lovas Szervezetek Szövetsé-
gének Debreceni Kirendeltsége csikóbélyegzést, kanca-
törzskönyvezést és lónyilvántartásba-vételt végez. 

A csikóbélyegzésre az ez évben született csikót az any-
jával együtt kell elővezetni. A fedeztetési jegyet is vigyék 
magukkal.

Csikóbélyegzés: 5.000 Ft/csikó, lónyilvántartásba-vétel 
(ismeretlen származású lovak) bélyegzése: 20.000 Ft/ló.

Rózsa Sándor
jegyző

Íjász- és lovasbirkózó verseny
Tisztelettel értesítjük a helyi és környékbeli lakosságot, 

hogy a szeptember 26-27-én Karcag Zuglógerben tartan-
dó V. Kun Hagyományok Napja című rendezvény kerete-
in belül meghirdetjük a III. Talpas Íjászversenyt a „Kar-
cag Bajnoka 2009” címért (nevezni hagyományos vissza-
csapó íjjal lehet), illetve az V. Lovasbirkózó Versenyt! A 
versenyek szombaton 9 órakor kezdődnek, nevezés a hely-
színen. 

Kérjük továbbá, hogy aki rendelkezik karikás ostorral, s 
részt kíván venni egy karcagi közös csergetésben, ne hagy-
ja otthon a karikását sem! A közös csergetésre a rendez-
vény záró részében, vasárnap kerül sor.

Érdeklődni lehet: „Pusztai Róka” Nomád Hagyomány-
őrző Egyesület,  www.pusztairoka.5mp.eu

Tel.: 20/981-7791

FELHÍVÁS
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

felhívja azon adóalanyok figyelmét, akik belföldi rendszá-
mú gépjárművek tulajdonosai (üzembentartói), valamint 
helyi iparűzési adó fizetésre kötelezettek, hogy a gépjár-
műadó és a helyi iparűzési adó második félévi részletének 
befizetési határideje

2009. szeptember 15-én lejár.
A befizetéseket a gépjárműadó és az iparűzési adó te-

kintetében a Karcag Városi Önkormányzat gépjárműadó, 
illetve helyi iparűzési adó számlájára a kézbesített szám-
laegyenleghez, határozathoz csatolt befizetési csekklap fel-
használásával, illetve banki átutalással kell teljesíteni.

A befizetési postautalványok – amennyiben azzal nem 
rendelkeznek – beszerezhetők a Városháza fsz. 42. számú 
helyiségében.

Karcag Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

szlovákiai kutatásokat Franti-
sek Vaclavik és dr. Pavol Bal-
la, a repcével kapcsolatos talaj 
előkészítés új lehetőségeit Or-
bán Ernő, a KITE szakembe-
re mutatta be. A tudományos 
előadásokat a kutató intézet-
ben nemesített növényfajták 
bemutatása zárta. A szakmai 
nap másik része a gyakorlati 
bemutató volt, ahol az intézet 
és a KITE szakemberei mu-
tatták be a legújabb gépeket, 
mezőgazdasági eszközöket. A 
szakmai nap egyik levezetője, 
dr. Forgács Lajos szerint ezek 
az alkalmak már hosszabb 
ideje népszerűek, s látható, 
hogy a változó gazdasági le-
hetőségek és környezeti válto-
zások közepette milyen fontos 
az információk átadása.

- Az az elképzelésünk, hogy 
a kutatás és a gépfejlesztés 
is minden évben halad elő-
re, ezért igyekszünk mind-
egyikből a legújabbakat be-
mutatni. A mostani alkalom-
mal is  szóba került a redukált 
talajművelés, ami 12 éve té-
mája az intézeti kutatásnak, s 
épp ezért mindig van átadha-
tó új ismeretanyag. Folyama-
tosan halad a gépfejlesztés is, 

aminek a legújabb produktu-
mait nagyon szívesen ajánljuk 
a gazdálkodóknak. Ez utóbbi, 
a gépbemutató, 12 éve folya-
matosan a KITE Zrt. szakem-
bereinek a közreműködésé-
vel történik. A szakmai napon 
tehát a tudományos bemuta-
tásokat az intézet végzi, a té-
mához kapcsolódó új gépe-
ket a KITE mutatja be. Ezt az 
együttműködést – ami igen 
sikeres – nagyra értékeljük.

- Az előadások általában 
népszerűek, most is vagy száz 
fős hallgatóságuk lehetett.

- Így van és az is megfi-
gyelhető, hogy a kisgazdasá-
gok ugyanúgy jelen vannak, 
mint a több ezer hektáron 
gazdálkodó társas vállalkozá-
sok képviselői. És hát aki ide 
eljön, azt már valami egészen 
biztosan érdekli, valamelyik 
téma. Mi pedig ha tudunk, ál-
lunk rendelkezésre.

Elek György  

Folytatás az 1. oldalról

Talajművelési szakmai nap
Folytatás az 1. oldalról
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Már jó néhány hete meg-
kaptuk a hírt, hogy hamaro-
san bezárja kapuit a Györffy 
István Nagykun Múzeum. 
No, nem végleg, de néhány 
hónapra biztosan, ugyan-
is újabb – belső – felújítá-
sokra kerül sor. A sűrű nyá-
ri program miatt csak né-
hány napja tudtunk leülni 
Nagy Molnár Miklós múze-
umigazgatóval beszélgetni a 
terveikről.

-Igazgató úr, mielőtt rátér-
nénk a felújítás témájára, be-
széljünk arról, hogy az ideig-
lenes bezárás előtt lesznek-e 
még jelentősebb rendezvények 
a múzeum szervezésében?

-Igen, jelenleg is megte-
kinthető Luka Lajos vessző-

fonó kiállítása, amely augusz-
tus 23-án nyílt meg, és szept-
ember 20-ig lesz látogatható. 
Azonban meg kell jegyeznem, 
hogy szeptember 19-20-án 
a Kulturális Örökség Nap-
jai keretén belül, mindkét na-
pon, 11 órától fonás-bemu-
tató lesz, amelyet ki is lehet 
próbálni, úgyhogy szeretettel 
várunk gyerekeket, felnőtte-
ket egyaránt erre az alkalom-
ra. Ezt követően a Kunok El-
ső Világtalálkozójához kap-
csolódóan, szeptember 25-én 
Kun Kovács László Kunba-
bák, kőemberek c. fotókiállí-
tása nyílik meg, amely októ-
ber végéig lesz látogatható, 
majd pedig október-novem-
ber fordulóján nyitunk még 

egy utolsó kiállítást, mégpe-
dig Szobor és ünnep született 
címmel.

Ez a tárlat Horvay János 
Kossuth szobrait mutatja be. 
Ő volt az, aki a fővárosi Kos-
suth téren lévő, valamint a 
vidék első Kossuth szobrát itt 
Karcagon állította fel. 

Ha minden igaz ezután, 
úgy január környékén leg-
alább egy fél évre bezárunk.

-Néhány dolgot azért árul-
junk el az olvasóknak arról, 
hogy miféle felújítás zajlik 
majd az épületben.

Azt tudjuk, hogy egy évtize-
de külsőleg újult meg ez a gyö-
nyörű épület, majd a pincét is 
szépen rendbe tették, amelyet 
néhány éve egy párátlanító ké-
szülékkel is elláttak. De ma-

ga a tárlat is megszépült, kibő-
vült. Mi következik most?

-Gyakorlatilag arról van 
szó, hogy a megyei önkor-
mányzat egy konzorciu-
mot hozott létre, és egy  eh-
hez kapcsolódó pályázaton 
belül az összes múzeumi in-
tézményt felújítják. Jászkun 
kapitányok útja címmel egy 
konkrét projektet alakítottak 
ki – ennek aktív részese Kar-
cag is, hiszen ez az épület va-
lamikor kapitányi székhely is 
volt – melynek keretén belül 
az épületeket a turisztikai lét-
szám emelésére is alkalmassá 
teszik.

-Ez valamiféle érdekeltség 
növelés?

-Látogatói létszámnöve-

lés, látogatóbarát koncepció 
kialakítása. Ahogy a mar-
ketinges szakemberek fogal-
maznak, egyfajta attrakci-
ót hoznak létre egy-egy köz-
pontban, így Karcagon is.

-Ez mit jelent? Meg fog vál-
tozni a tárlat, vagy más színű-
re lesznek festve a falak?

-Nálunk ez úgy fog kinéz-
ni, hogy korszerűsítik az inf-
rastruktúrát, a vizesblok-
kot, megoldják az akadály-
mentesítés problematikáját, 
stb., hogy látogató-barátabb 
legyen eleve az épület belül. 
Ennek most az lesz a követ-
kezménye, hogy a fűtés kiala-
kítása miatt egy időre le kell 
bontanunk az egész állandó 
kiállítást, amelyet ezzel egy-
idejűleg teljesen átalakítunk a 
huszonegyedik századi elvá-
rásoknak. Ennek megfelelően 
a múzeum egyik része egy-
fajta foglalkoztató terem lesz, 
ahol elsősorban diákoknak 
lehet különböző plusz dolgo-
kat kitalálni. Például ebben a 
termemben több számítógép 
lesz elhelyezve, ahol az érdek-
lődő, a Honfoglaló játék min-
tájára végig tud jönni az ősi 
kunok útján, be tud települ-
ni, ha meg tudja oldani azo-
kat a feladatokat, kérdéseket, 
amelyek ehhez szükségesek. 
Aki sikerrel eljut a végére, az 
kap egy oklevelet, arról, hogy 
ő egy tiszteletbeli kun. A lá-
togató központban, amely je-
lenleg a Kézművesek háza, 
arra lesz lehetőség, hogy a lá-
togatók például kideríthessék, 
hogy mennyiben hasonlíta-
nak a kunokhoz, van-e  ben-
nük kun vér egyáltalán.

-Fogalmazhatunk úgy, hogy 
interaktívvá válik a tárlat?

-Igen. Ez már a huszon-
egyedik század követelménye 
lenne, csak őrült sok pénz 
kell hozzá. A kiállításhoz egy 
új pályázaton kell részt venni, 
látványtervvel, forgatókönyv-
vel. Ezt valamikor június-jú-
lius környékén meg is kell va-
lósítanunk. 

Cselényi Csaba

Interaktív tárlatra készül a múzeum

együttes (általunk is) nagyon 
várt koncertje – elmaradtak. 
Helyettük délelőttre egy fő-
zőcske szerveződött, mégpe-
dig olyan, ahol mindenki azt 
főzött, amit akart. Mi, kar-
cagiak, a küldöttséget erő-
sítő Juhász János jóvoltából 
birkapörköltet és marhapör-
költet főztünk. Ezzel együtt 

sejthető, hogy a délelőtt na-
gyon jól eltelt, még a regge-
li csúnya fekete felhő is elosz-
lott, úgyhogy teljesen a gaszt-
ronómiának hódolhattunk. A 
délutánt arra használtuk fel, 
hogy megnéztük Szabadkát 

és Palicsot, s csak este tér-
tünk  vissza Bácskossuthfal-
vára. Vasárnap délelőtt isten-
tiszteleten vettünk részt, ami 
szintén a Kunok Világtalál-
kozójáról, a bácskai kitelepü-
lésről, Karcag és Bácskossu-
thfalva rokoni kapcsolatairól 
szólt. Az istentisztelet után 
a velünk lévő kisújszállá-
si Nagy István, aki már pén-
teken is bemutatta a tudását, 

felment a templomtoronyba, 
és onnan adott tárogatózenét. 
Nagy-nagy élmény és óriási 
siker volt. Ezután ebéd követ-
kezett, majd indultunk haza.

Elek György
(fotó: Konczi Fruzsina)

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt 
és családját a karcagi városháza dísztermé-
be, a 2009. szeptember 19-én (szombaton) 
10 órakor kezdődő könyvbemutatóra, ame-
lyen Kárpáti Jenő: A messze látó pásztor  
című regényét mutatjuk be.

Köszöntőt mond: Dr. Fazekas Sándor pol-
gármester, országgyűlési képviselő.

A kötetet Dr. Varga Gábor ny. főiskolai 
tanár mutatja be.

A könyvből részletet olvas fel Kele János, 
a Karcagi Nagykun Református Gimnázium 
12. osztályos tanulója.

Szerzői hozzászólás: Az utolsó szó jo-
gán…

A rendezvény vendégei: Kárpáti Je-
nő szerző; Dr. Fazekas Sándor polgármes-
ter, kiadó; Rideg István szerkesztő; Dr. Haj-
dú Sándor főiskola docens; Dr. Varga Gá-
bor ny. főiskolai tanár; Dr. Tóth István vá-
rosi bíró.

Közreműködik a karcagi Erkel Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskola fuvola együtte-
se.

Az együttes vezetője: Sipos Antal ny. 
igazgató.

A könyvbemutató háziasszonya Nagy Mi-
hályné könyvtárigazgató.

A könyvbemutató helyszínén kiállítás lát-
ható a „fafaragó” Kárpáti Jenő alkotásaiból.

Könyvbemutató

Bátran leírható, hogy a leg-
népszerűbb munka azok kö-
zött, amiket a Nagykunság-
ról írtak. Alig van néprajzi, 
történeti dolgozat, ami ne hi-
vatkozna rá, évtizedenkén-
ti újabb teljes, vagy fejezeten-
kénti kiadásai pedig azt iga-
zolják, hogy olvasmánynak 
is kitűnő. A beszélgetésekben 
legtöbbször szerző nélkül em-
lítődik (pl. „nézd meg a Nagy-
kunsági krónikában”), úgy-
is köztudott ki a szerző. Egy 
kicsit ám olyan fogalom lett 
szűkebb hazánkban, mint „a 
Gyárfás” négy kötete vagy a 
családfakutatók által jól is-
mert „Nagyiván”. (Ti. Gyár-
fás István: A Jász-kúnok tör-
ténete 1-4. köt. Ill. Nagy Iván: 
Magyarország családai czíme-
rekkel és nemzedékrendi táb-
lákkal I-XII.). Györffy István 
kicsi kötete az első lépés egy 
nagykunsági néprajzi-történe-
ti kistáji monográfia elkészíté-
séhez. Olyan írásmű, ami hite-
lesen mutatja be a régi, 17-18. 
századi Nagykunság addig-
ra a néhai tájjal együtt letűnt 
világát, az azt alakító 17. szá-
zadi történelmi eseményeket, 
olyan történeti-néprajzi „be-
szély”-ekkel fűszerezve, mint 
a Lőzér-halmi eset, a kacifán-
tos karcagi templomépítés, a 
protokollumok nyelvtörténe-
ti adatai vagy a híres táncos, 

Egres Kiss Lajos története. 
Olvasmányosságában Takáts 
Sándor munkáival rokon, s a 
másfél száz hivatkozás igazol-
ja, hogy a szervező alapos le-
véltári és néprajzi adatgyűjtést 
végzett hozzá. Nem csoda, ha 
már 1922-ben igen nagy si-
kert aratott, a későbbiekben 
pedig illusztrációkkal bőví-
tett, egyes fejezeteit is kiadták. 
Legutóbb Györffy István szü-
letésének 100. évfordulóján, 
1984-ben jelent meg dr. Bellon 
Tibor néprajztudós gondozá-
sában. Töretlen népszerűségét 
mutatja, hogy a ’90-es évek-
ben, vagyis hetven évvel az el-
ső kiadás után is, sokak által 
ismert és keresett, az utóbbi 
évtizedben már beszerezhetet-
len műnek bizonyult. Erre fi-
gyelve döntöttek úgy a Nagy-
kun Hagyományőrző Társulás 
(Karcag, Kisújszállás, Túrke-
ve, Mezőtúr, Kenderes, Két-
pó, Berekfürdő és Kunmada-
ras) önkormányzatai, hogy a 
Kunok I. Világtalálkozójának 
egyik eseményeként az 1984. 
évi kötetet hasonmás kiadás-
ban ismét megjelentetik. A 
87. életévébe lépett Nagykun-
sági krónika, kemény borí-
tóba foglalt legújabb (hason-
más) kiadása ez év nyarán je-
lent meg Kisújszálláson.

Elek György

A Nagykunsági krónika 
hasonmás kiadásban

Folytatás az 1. oldalról

A bácskossuthfalvi ünnepségek
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Az Orgonahangversenyek legkedveltebb ráadásdarabjai 
Rákász Gergely módra.
Interaktív zenetörténeti barangolás és Best Of válogatás.
Európa nagyvárosai után Magyarországon is!
Bach – d-moll Toccata és Fúga, Widor – Toccata, Vierne 
– Westminsteri Harangok és egyéb remekművek. 
Egy kihagyhatatlan este, ha feltöltődésre vágyik!

(Rákász Gergely hangversenye Karcagon 2009. Szeptember 15-én, 

kedden 18 órakor lesz a református templomban. 

Jegyelővétel: Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ, 

Dózsa György u. 5-7. Tel: 59 503226)

Mottó: „ Minden nép addig lé-
tezik, ameddig büszke tud lenni 
múltjára, s amíg meg tudja te-
remteni és fenn tudja tartani sa-
ját kultúráját.”

Gazda József

Az idei év a Kunok Éve, min-
den kulturális intézmény, civil 
szervezet úgy tervezte a prog-
ramját, hogy a Kunok I. Világ-
találkozója alkalmából figyel-
mét a kunok maradékaira, a 
kunsági kultúra megmutatásá-
ra összpontosítsa. Így volt ez a 
Nagykun Nádor Huszár Ban-
dérium tagjai esetében is, akik 
különleges vállalásukban azt 
tűzték ki célul, hogy a kunok 
egykori, Kárpát-medencei ván-
dorlásának útvonalán. végig-
vonulva tisztelegjenek az ősök 
emlékének. 

Augusztus 19-én Kisújszál-
láson, a Néprajzi kiállító terem 
udvarán a város vezetői és a ci-
vil szervezetek képviselő elbú-
csúztatták a hosszú útra me-
nőket, majd másnap hajnalban 
útra kelt a csapat, hogy a Rad-

nai-hágótól a Kun emlékhelyig 
tartó, közel hatszáz kilométeres 
utat megtegye. A lovakat kami-
onnal szállítottuk ki, hogy on-
nan induljon a lovas emlékme-
net, ahonnan a kunok indultak: 
az ezeréves határtól.

Másnap, 21-én szép ünnep-
ség keretében a Radnai-hágó-
nál felsorakoztak az emlékme-
net résztvevői és azok a kun-
ságiak és más vidékről valók, 
de magukat idetartozónak ér-
zők, akik autóbusszal érkez-
tek a helyszínre. Rövid ünnep-
ség keretében megemlékeztünk 
arról nagy történelmi pillanat-
ról, amikor IV. Béla, a második 
honalapítóként tisztelt uralkodó 
1239. húsvét másnapján fogadta 
Kötöny kánt és maradék népét. 
Az ünnepségen Illéssy Ádám 
kunkapitány idézte fel azokat a 
jelentős momentumokat, ame-
lyek a kunok sorsát meghatá-
rozták és megemlékezett arról, 
hogy miként ápolják az utódok 
azt az örökséget, amit e keleti 
népcsoport a történelem során 
ránk hagyományozott. Az útra 
bocsátó szép gondolatok sorát 
Smuta Zsolt kunszentmártoni 

kunkapitány folytatta majd ko-
szorút kötöttek a hágónál lévő 
keresztre, mely az egykori ro-
tunda, az Árpád-kori körtemp-
lom helyén áll. Az emlékmenet 
résztvevői elszórták a kunsá-
gi földet, amit útravalóul kap-
tak tarisznyájukba a kisújszállá-
si búcsúztató ünnepségen.  So-
ha ilyen teli-torokból és tisztán 
nem szólt a himnusz, mint ott, 
az ezeréves határnál, a Radnai-
hágónál, a tanúhegyek lábánál.

Az emlékmenet nem szok-
ványos túra volt. A célja nem 
az volt, hogy lelovagolva a tá-
vot, elmondhassák maguknak 
a résztvevők, hogy milyen ki-
tartó, derék lovasok. Az volt a 
cél, hogy hírét vigyük a kunsági 
mentalitásnak, annak, hogy itt a 
Kárpát-medence szívében él egy 
etnokulturális csoport, amely a 
történelem minden hányattatá-
sa ellenére kunnak vallja magát, 
őrzi azt a kultúrát, amit az elő-
dök hagytak rá. 

Mire tanítja a Kunság ma a 
magyarokat és Európát? Arra, 
hogy merje magát vállalni, hogy 

álljon ki magáért és mutassa fel 
azt a kultúrát, azokat az érté-
keket, amelyeket évszázadokon 
át ápolt. Mindig erős volt itt az 
identitástudat, és minden kor-
ban más-más megnyilvánulást 
öltött, de soha ilyen nagy szük-
ség nem volt rá, hogy nevén ne-
vezzük, mint ma.  

Jó volt végigvonulni az egy-
kori útvonalon, folyóvölgyek-
ben, a Radnai-havasoktól a Szi-
lágyság lágy lankáin, s hol az 
Aranyos Beszterce patak sietett 
mellettünk, hol a Nagy Szamos 
mutatta meg miként válik a se-
bes folyású patakból tekintélyes 
folyóvá. Majd a Berettyó kísért 
minket hazáig.

Az első megálló az első két 
pihenőhely, amit a csapat a Ke-
leti –Kárpátokban, a szabad-
ban töltött, Radnalajosfalvánál 
és Radnaborbereknél volt erdei 
tisztáson. Igazi nomád módjára, 
tűz mellett, egymást bátorítva. 
Az első település, amit érintet-
tünk, s ami már a középkorban 
is lakott volt, Óradna, ami most 
aprócska település, a szórvány-
magyarság maroknyi csoportja 
él ott, mintegy négyszáz római 

katolikus vallású, aki identitását 
és vallását még tartja, de nyel-
vünket már nem beszéli. Azon-
ban hárman, a helybéli plébá-
nos és egy tanárnő, Bauer Ilo-
na a férjével magyar iskolában 
tanít, ahol hét kisdiák tanulja a 
magyar nyelvet, tiszteletet pa-
rancsoló szorgalommal.

Valaha hatalmas katedráli-
sa volt a helységnek, amit a ta-
tárok romboltak le, aztán köveit 
széthordták illetve felépült belő-
le másik két templom s ki tudja 
még hány lakóház. A Tatárrom, 
ahogyan a helybéliek nevezik az 
ortodox templom mögött még 
romjaiban is monumentális. A 
polgármester fogadta a lovas 
menetet, gratulált a szép vállal-
kozáshoz és útnak indított min-
ket. Szalagot a magyar házas-
pár kötött, még a hágónál. A 
harmadik napi pihenő Naszó-
don volt, ahol már valamivel 
nagyobb létszámú magyar re-
formátus közösség él, aprócska 
temploma szolidan hirdeti a hit 
tisztaságát. Kedves gyülekezete 
eljött, hogy délutáni istentiszte-
leten köszöntse a kun menetet. 
A templomban kötöttek szala-
got a zászlónkra. Az első igazán 
biztonságos szállásunk itt volt, 
ahol magát a templomot nyitot-
ták meg számunkra. Ha az em-
ber idegenben szükségből sza-
badban tölt két éjszakát, akkor 
tudja csak értékelni a bizton-
ságot… Ez a hely minden érte-
lemben oltalmat adott nekünk. 
Áldott legyen érte.

A lovasmenet naponta 50-
70 km távolságot tett meg, rö-
vid alig órányi déli pihenőt be-
iktatva. A pihenőhelyeket úgy 
kerestük, hogy a lovak számá-
ra is legyen lehetőség itatásra 
és némi legelésre. Hűséges pa-
tásainkat igencsak megviselte a 
nehéz terep, alföldi lovak lévén 
még dombot sem nagyot láttak, 
nemhogy hegyet! Beklen-ben 
volt a déli pihenőnk, ahol a vá-
ros polgármestere és a reformá-
tus lelkész fogadta a csapatot, a 
városháza előtt, az egykori Bet-
len-kastély bejáratánál. Bará-
ti kézfogással indították útjá-
ra a menetet. Mindenhol szim-
pátia kísérte a lovasokat, még 
a románok lakta településeken 
is, ami egyrészt annak köszön-
hető, hogy a helyi sajtó tájékoz-
tatta olvasóit az átvonuló me-
netről, másrészt pedig annak, 
hogy méltósággal vonult a csa-
pat, tiszteletben tartva mások 
érzékenységét. A nemes vállal-
kozást tisztelték bennünk. Dés-
cichegyen ért a negyedik nap 
estéje, ahol a református gyü-
lekezet háza adott nekünk ott-
hont.

Dr. Bartha Júlia 
útijegyzete
(folytatjuk)

Köszönet
A Karcagi Rákóczi Szövetség Egyesület köszönetet mond 

az augusztus 20-21-én - az erdélyi Torda városából – a Kar-
cagra látogató és velünk együtt ünneplő vendégek fogadá-
sában és ellátásában résztvevőknek.

Márciusban közel ötven karcagi középiskolás tanuló ka-
pott hasonló ellátást és vendégszeretetet Tordán, amikor 
a helyi Jósika Miklós Elméleti Líceum vendégei voltunk, 
ahol nemzettársainkkal közösen ünnepeltük március 15-
ét.

Különösen köszönjük az alábbi intézmények és magán-
személyek felajánlásait: Karcag Városi Önkormányzat; 
Karcagi Gyógyvizű Strandfürdő és Kemping; Szentan-
nai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázi-
um és Kollégium; Varró István Szakiskola, Szakközép-
iskola és Kollégium; Karcagi Borház Bt.; Karcagi Függet-
len Női Szövetség; Csányi Sándor  és felesége; Fazekas Já-
nos és felesége; Turmezei Sándor és felesége; Szabó István 
és felesége; Kolostyák Gyula és felesége; Kovács Istvánné; 
Olajos János.

Karcagi Rákóczi Szövetség Egyesület vezetősége

A Kunok útja
Lovas emlékmenet a Radnai-hágótól a karcagi Kun emlékhelyig

Hip Hop táncoktatás az Ifjúsági Házban!
Kedves Fiatalok!

Hip Hop táncoktatás indul a Karcagi Ifjúsági Házban!
Locking,
Popping,
Newstyle stílusokkal

14 éves kortól

Első megbeszélés ideje:
2009. szeptember 15. (kedd) 18 óra

Helyszín:
Karcagi Ifjúsági Ház
(5300 Karcag, Püspökladányi út 11.)

A táncoktatást vezeti: Gupcsó Tímea.

(A csoport 15 fő jelentkezése esetén indul)
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A „Karcag Testvérvárosaiért” Közalapítvány Pályázati 
kiírása Karcag város civil szervezeteinek támogatására

Pályázat civil szervezetek támogatására
A „Karcag Testvérvárosaiért” Közalapítvány Kuratóriuma pályázatot hir-

det a városban működő civil szervezetek testvérvárosi kapcsolatainak ápo-
lása, fejlesztése, erősítése érdekében végzett tevékenységének támogatá-
sa céljából. 

Pályázhatnak bejegyzett, folyószámlával rendelkező egyesületek, társa-
dalmi szervezetek, alapítványok és közalapítványok.

Nem nyújthatnak be pályázatot politikai pártok, illetve politikai tevé-
kenységet folytató vagy pártot támogató társadalmi szervezetek, biztosí-
tó egyesületek és az egyházak.

Pályázat útján támogatás igényelhető: 
1.) a Karcag testvérvárosaiba utazó delegációk költségeinek (utazás, szál-

lás, étkezés, belépők, egyéb költségek) támogatására 
2.) a testvérvárosokból Karcagra érkező delegációk költségeinek (utazás, 

szállás, étkezés, belépők, egyéb költségek) támogatására
Egy szervezet évente csak egy pályázatot nyújthat be. 
A támogatás elbírálásánál előnyben részesülnek – alapítványok és köz-

alapítványok kivételével – azok a civil szervezetek, amelyeknek taglétszá-
ma a 15 főt meghaladja.

A pályázat finanszírozása

A pályázat finanszírozására az alapítvány kuratóriuma 400.000.- Ft, 
azaz: Négyszázezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt. 

Egy szervezet pályázati programjának megvalósítására maximum 
200.000.- Ft támogatásra pályázhat. 

A pályázat benyújtásának módja 

A pályázat kizárólag a „Karcag Testvérvárosaiért” Közalapítvány által er-
re a pályázati célra és fordulóra kiadott pályázati adatlapon nyújtható be. 
A pályázati adatlap sem tartalmában, sem formájában nem változtatható. 
A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban közölteknek megfelelő-
en hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére vá-
laszt adva és az előírt dokumentumok becsatolásával kell benyújtani. 

A pályázat mellékleteként papíralapon kell benyújtani az alábbi doku-
mentumokat:

a) a létesítő okiratnak illetve cégbírósági végzésnek a szervezet képvi-
selői által hitelesített másolata,

b) a pályázóval működési feltételeket közösen biztosító szervezetekkel 
kötött megállapodások (ha van ilyen),

c) a pályázat célja és programtervezete.
A pályázat benyújtása után kiegészítésre és hiánypótlásra 

nincs lehetőség.

A pályázatot és annak mellékleteit egy borítékban a követke-

ző címre postai úton kérjük elküldeni:

„Karcag Testvérvárosaiért” Közalapítvány 5301 Karcag, Pf: 101
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat testvérvárosi kapcso-

latok támogatására”

A pályázatra vonatkozó határidők:

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. szeptember 25. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. október 10.

A pályázat elszámolásának határideje: 2009. december 31. 
A pályázat elbírálásáról a kuratóriumi döntést követő 15 na-

pon belül írásban értesül a pályázó. Az elnyert összeg átutalá-

sára a támogatási szerződés megkötését követő 8 banki napon 

belül kerül sor.

Elszámolás 

A támogatás folyósítására egy összegben átutalással kerül sor a pályázó 
által megadott számlaszámra utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

A pályázó az elnyert támogatásról legkésőbb 2009. december 31-ig 

hitelesített számlamásolatokkal köteles elszámolni. Az eredeti szám-
lákon fel kell tüntetni „Karcag Testvérvárosaiért Közalapítvány tá-

mogatásából került felhasználásra” szövegrészt, valamint a szak-
mai teljesítés igazolása történjen meg. A pénzügyi elszámolás mellé rövid 
szakmai értékelést kell csatolni. 

Az elszámolást a következő címre postai úton kérjük elküldeni:
„Karcag Testvérvárosaiért” Közalapítvány 5301 Karcag, Pf: 101.
Az elszámolás keretében csak a pályázati adatlap 5. pontjában foglalt 

kiadási tételek fogadhatók el.
Az esetleges változásokról a pályázat kiíróját írásban értesíteni kell.
A fel nem használt, valamint a pályázati célnak nem megfelelően fel-

használt összeget vissza kell fizetni 2010. január 29-ig. Az a pályázó, aki a 
támogatással nem megfelelően számol el, az a következő évi pályázati le-
hetőségből kizárásra kerül.

A pályázati kiírás és adatlap beszerezhető a Karcag Városi Önkormány-
zat, Polgármesteri Hivatal alközpontjában (5300 Karcag, Kossuth tér 1.), va-
lamint letölthető a http://www.karcag.hu/pályázatok honlapról.

Pályázattal kapcsolatos információ kérhető a „Karcag Testvérvárosaiért” 
Közalapítvány Kuratóriumának elnökétől (Kovács Mária, telefon: 30/413-
9420).

„Karcag Testvérvárosaiért” Közalapítvány Kuratóriuma

Idén nyáron az iskolai tábo-
runkat Parádfürdőre terveztük. 
Már nagyon korán, még a télen 
elkezdtünk szervezkedni, hogy 
meglegyen az egy buszra való 
létszám. Bíztunk benne, hogy 
most is sikerül meggyőzni a 
szülőket és sok gyerekkel mehe-
tünk táborozni. Végül 30 gye-
rekkel és 3 pedagógussal (Var-
gáné Molnár Éva, Veres László-
né, Mester Anikó) indultunk út-
nak Takács Józsi bácsival, hogy 
meghódítsuk a Mátrát. 

A fájdalmas búcsúzkodás 
után első utunk Egerbe vezetett, 
ahol a Város a város alatt kiál-
lítást tekintettük meg. Egy jó 
idegenvezetőnek köszönhetően 
megtudtuk a város alatti pince-
rendszer történetét, majd meg-
ebédeltünk és folytattuk utun-
kat Sirokra, ahol meghódítot-
tuk a várat. Már nagyon izga-
tottak voltunk, hogy milyen 
lesz a tábor, de végre ez is elér-
kezett. Birtokba vettük a szo-
bákat, kipakoltunk, megvacso-
ráztunk, és hosszas beszélgetés, 
éneklés után, amit a nyitó tá-
bortűz mellett töltöttünk, végre 
elaludtunk. 

A következő napot az ismer-
kedéssel töltöttük. Parádfür-
dő nevezetességeit tekintettük 
meg, és ellátogattunk a Kocsi-
múzeumba. Délután nagyon ér-
dekes program várt bennünket, 
vizes vetélkedőt rendeztünk, lu-

fikkal és vízibombákkal, amit 
a végén vízi csata követett. Kö-
vetkeztek a meleg napok, ezért 
szerdán a Bükkszéki strandot 
vettük birtokunkba, ahol a fe-
jeseket a csúszdázás követte. 
Kicsit leégve, sokan lebarnulva 
tértünk haza. 

Mivel csütörtökre nagy me-
leget jósoltak, és a lábunkban is 
égett a vágy egy jó kis túrázásra, 
fogtuk a hátizsákunkat és elsé-
táltunk a majdnem 7 km-re le-
vő Ilona- vízeséshez. Utunk so-
rán a fák lombjai között a nagy 
melegből semmit sem érez-
tünk. Odaérve megmártóztunk 
a vízesésben, elfogyasztottuk az 
ebédünket, majd elindultunk 
 vissza. A nap levezetéseként új-
ra tüzet raktunk és szalonnát 
sütöttünk, énekeltünk. Sokan 
kedvet kaptak a fafaragáshoz, és 
emlékbotokat gyártottak, tábori 
emlékként. 

Pénteken délelőtt újra meglá-
togattuk a település nevezetes-
ségeit, a tájházat és a palóchá-
zat, majd egy érdekes előadást 
hallgattunk meg az üvegcsiszo-
lásról, ahol vásároltunk is né-
hány emléktárgyat. Ebéd után 
izgatottan készülődtünk Sás-
tóra, ahol boboztunk, és né-
hányan a függőhídra is felme-
részkedtek. Az elalvás nem si-
került nagyon korán, pedig a 
rókák már lesben álltak, és vár-
ták, hogy ki mennyit zsákmá-

nyol belőlük. Az ügyesek csokit, 
a kevésbé szemfüles rókavadá-
szok cukorkát kaptak. 

Szombatra ismét strandot 
terveztünk, de a rossz idő köz-
beszólt ezért a táborban marad-
tunk. Csapatokat alakítottunk 
és újra lejátszottuk a Ki nevet a 
Végén? című társasjátékot élő 
bábúkkal. Enikő néni javaslatá-
ra és vezetésével néhányan hoz-
záláttak a lengőteke bajnokság 
előkészítéséhez, amit este ren-
deztünk meg. Délután minden-
ki pizzázhatott kedvére, majd az 
utolsó estét disco zárta. 

Vasárnap a reggeli után el-
kezdtünk csomagolni, és taka-
rítani, majd következett a tá-
bor zárása. Kiosztottuk a LEG- 
okleveleket, értékeltük a szo-
bákat, és mindenki ajándékkal 
távozott a parádfürdői táborból. 
Hazavezető utunk Gyöngyösön 
a Mátra Múzeum megtekinté-
se és egy fagyizás erejéig meg-
pihent, majd este kicsit fárad-
tan, de élményekkel telve érkez-
tünk, ahol szüleink vártak ben-
nünket.  

Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani Karcag Város Önkor-
mányzatának, és a Kiskulcsosi 
Általános Iskolának a táborhoz 
nyújtott anyagi támogatásért, 
Takács Józsefnek, és valamen-
nyi szülőnek a segítő támogatá-
sukért. 

Diákönkormányzat

A karcagi Györffy István 
Általános Iskola alsó tago-
zatos tanulói kalandra vágy-
va indultak el a Mezőföldön 
lévő dégi táborba 2009. júli-
us 22-én. Csevegős utazásunk 
alatt (mivel igen megörültünk 
egymásnak, s így volt miről 
beszélgetnünk) megálltunk 
Veszprémben, a királynék vá-
rosában, ahol tettünk egy 
nagy sétát a történelmi belvá-
rosban. Megtekintettük a vá-
ros nevezetességeit és felmász-
tunk a Tűztoronyba is. Este 
érkeztünk a táborba, ahol el-
foglaltuk barátságos szobáin-
kat. A forróság miatt a tábor-
tűz sajnos elmaradt, de a tá-
bori hangulatot a közös ének-
lés gitárkísérettel csak fokozta. 
Másnap csapatzászlót, csata-
kiáltást készítettünk, délután 
Siófokon a Balaton lágy hul-
lámaiban fürödtünk, éjszaka 
bátorságpróbával zártuk a na-
pot. Pénteken a dégi Festetics-
kastély vadregényes parkjában 
számháborúztunk, majd ismét 
balatoni fürdés következett. 
Olyan langyos és simogató 
volt a vize, hogy az egész dél-
utánt ott töltöttük. Alkonyat-
kor izgalmas sorverseny, majd 
éneklés következett. (Újra itt 
van, Szép nyári nap) Szombat 

reggel a Mezőföld vizes élő-
helyével ismerkedtünk Sopo-
nyán, ahol a tó érdekes és szép 
növény-, és állat világát vizs-
gáltuk. Ebéd után tábori pó-
lókat festettünk. Boldogan né-
zegettük és viseltük elkészült 
ruháinkat. Délután sorverse-
nyekre lehetett benevezni (ug-
rókötélhajtás, tollasozás, cél-
ba dobás, kosarazás, dekázás, 
ping-pong). A tábor zárása-
ként tábori karnevált rendez-
tünk, ahol mindenki jelmez-
ben vonult fel és táncolt es-
te 10 óráig. Elérkezett az utol-
só nap. Ebéd után szomorúan 
távoztunk a táborhelyről. Uta-
zás közben megálltunk a száz-
halombattai ókori falunál. 
Örömmel teli érzés tölt el ben-

nünket, mikor visszagondo-
lunk ezekre a csodálatos na-
pokra. 

  Hidasi Dorottya, Szakály 
Orsolya, Varga Ildikó

Ezúton szeretném megkö-
szönni a karcagi Önkormány-
zat, Takács József, a szülők tá-
mogató segítségét. Kedves 
kollégáimnak: Borsosné Herc-
zeg Juditnak, Domokos Judit-
nak, Takács Nikolettnek, Vass 
Györgynek és Gulyásné Joli-
kának köszönöm ötletgazdag, 
segítő és támogató munkáját. 
Végezetül köszönöm a tábor-
ban részt vevő tanulók igazi 
„Györffyshez” méltó viselke-
dését!

Szakályné Kollát Emese
táborvezető

„Szép nyári nap”-ok

Parádfürdőn táboroztak a Kiskulcsosiak
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás 
III. emeleti lakás eladó. Tel.: 06/30-359-
5070.
Karcagon családi ház 4 szobás, 2 für-
dőszobás, tetőteres, klímás, több faj-
ta fűtési lehetőséggel, ipari árammal, 
fúrott kúttal, szerelőaknás alsó épület-
tel több generációnak sürgősen, áron 
alul eladó, ill. vállalkozásra is alkalmas. 
Budapesti csere is érdekel.  Tel.: 06/20-
669-5366. 
2 szoba + nappalis családi ház eladó. 
Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 11,5 M Ft. 
Tel.: 06/70-310-1751 v. 06/30-245-
7147.
Debrecenben, a nagyerdei övezetben 
a Kossuth és az Agrár Egyetemhez gya-
log 10 percre frissen felújított kis kö-
zös költségű 4 emeletes, tégla építé-
sű társasházban földszinti, gázfűtésű, 
1,5 szobás, tehermentes lakás egyete-
mistáknak eladó. Befektetésnek kiváló 
ajánlat. Tel.: 06/70-300-9730.
Karcagon téglából épült, összközmű-
ves kisebb kertes ház építkezési lehe-
tőséggel eladó. Érd.: Kg., Apavári u. 21. 
Tel.: 06/70-273-7268.
Karcagon felújítandó kertes ház el-
adó vagy értékegyeztetéssel társashá-
zi vagy szolnoki lakásra cserélném. Tel.: 
06/70-395-5263.
IV. emeleti 56 m²-es, erkélyes lakás 
részletfizetésre vagy megegyezés sze-
rint eladó. Tel.. 06/30-507-2187.
Ház eladó. Tel.: 06/20-531-2630 (dél-
előtti órákban).
Karcagon 2 szobás, fürdőszobás, kon-
vektoros, cserépkályhás, 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 konvektoros, földszintes, 
új fürdőszoba – zuhanyzókabinos la-
kás. Kg., Széchenyi sgt. 26. Tel.: 06/30-
301-5886.
Eladó városközponthoz közel, jó álla-
potú, 3 szobás összkomfortos csalá-
di ház, külön bejáratú melléképülettel, 
amely alkalmas kisebb család részé-
re. Két külön kocsibejáróval, garázzsal. 
Tel.: 06/30-681-0454.
Téglából épült komfortos tanya sok 
melléképülettel, vízpart mellett, 2.400 
m²-es bekerített gyümölcsössel eladó. 
Villany, víz, kövesút van. Tel.: 06/30-
229-8516.
Cserépfalu-Bükkzsérc között, Bogácstól 
4 km-re 20 m²-es téliesített faház vil-
lannyal, parkírozott udvarral, 1000 m²-
es területtel, berendezéssel együtt el-
adó. Tel.: 59/312-274 (18 óra után).
Bakterház söröző eladó, a telken lé-
vő lakóházzal együtt. Tel.: 06/30-754-
7290.
Karcag, Tavasz utca 15. sz. alatt 100 m²-
es családi ház eladó. (Padlófűtés, kan-
dalló, műhely van.) Tel.: 59/401-447 (16 
óra után).
3 szoba + nappalis + garázsos ház el-
adó. Kg., Kisújszállási út 70/c. Tel.: 
06/20-505-3467.
Ady E. u. 2. sz. alatt, III. emeleten, 52 
m²-es lakás felújítva, központi fűtéssel 
eladó. Tel.: 06/30-978-3330.

Karcagon cserépkályhás, gázkonvekto-
ros, 1,5 szobás családi ház eladó. U.itt 
épület faanyag van eladó. Tel.: 59/400-
802 (8 óráig, délben és 18 óra után).
Karcagon felújítandó kertes ház eladó, 
vagy elcserélném társasházi lakásra ér-
tékegyeztetéssel. Tel.: 06/70-395-5263.
Garázs eladó Kg., Széchenyi sgt. 26. sz. 
alatt. Tel.: 06/30-546-4990.

Vegyes
Tr a n s z c e n d e n t á l i s  M e d i t á c i ó ! 
Stresszoldás hatékonyan, természe-
tesen. Tel.: 06/59-313-284 www.tm-
hirek.hu
Eladó ülőfürdő kád, 2 szárnyas gará-
zsajtó. Érd.: Kg., Dózsa Gy. u. 46. Tel.: 
59/314-094.
Fűkaszáló gép és 2 db cserépkályha el-
adó. Tel.: 59/311-477.
Eladó 1 db Hajdu mosógép, 1 db gyer-
mek bicikli pótkerékkel, 1 db irodai for-
gószék. Tel.: 0670/613-6765.
42-es méretű menyasszonyi ruha el-
adó. Tel.: 06/30-647-7357.
Megkímélt állapotban lévő 3 funkciós 
babakocsi, 1 db bébihordozó 10 kg-ig 
eladó. Tel.: 06/30-463-2991. 
Eladó 2 db megkímélt állapotban lévő 
fotel. Tel.: 06/30-903-5227.
A nyári szélviharok, a böjti szelek erejét 
megduplázva tarkítják szeméttel jár-
dáinkat, tereinket. Seprűimmel vegyen 
részt a tiszta városunkért mozgalom-
ban. Kapható a karcagi piacokon vagy 
a Takács P. u. 9/a. sz. alatt. Támasztó lét-
ra méretre ismét rendelhető Jani bá-
csinál. 
1 hetes Hévízi üdülőjog 4 személy ré-
szére 4*-os apartman hotelban eladó. 
Tel.: 06/30-583-4708. 
Raktározásra alkalmas helyiség zárt ud-
varban kiadó. Eladó 3 pár 6,60 m hos-
szú könnyűfém. Tel.: 06/30-922-8856.
Eladó 1 db halasi ajtólap (140x210) 
kétszárnyú, fehér színű; 1 db lambéri-
ás ajtólap (140x210) kétszárnyú cse-
resznyeszínű. Az ajtók bontottak, to-
kuk nincs, de jó állapotúak. Tel.: 06/30-
968-8090.
Eladó 4 db gumiköpeny 185x65 R-143 
+ felni. Tel.: 06/30-410-0126.
25 l-es fagyasztóláda, ami gázról és vil-
lanyról is működik. Tel.: 59/312-274 (18 
óra után).
Pólyák huzattal (1.000 Ft), bébi ruhák 
(50-100 Ft), fiú-lány ruhák 0-6 évesig 
(50-100 Ft), komp (1.000 Ft), hálós járó-
ka (3.000 Ft), babakocsi (5.000 Ft), koc-
ka kiságy (5.000 Ft), gáztűzhely (4.500 
Ft), 46 db kúp pala (500 Ft/db) eladó. 
Tel.: 06/30-327-5124. 
1 db csikós sparhelt, 1 db fagyasztó-
láda, 1 db barna kolónia szekrénysor 
reális áron eladó. Tel.: 06/20-505-3467.
Csipkebogyó felvásárlás. Kg., Tőkés ut-
ca 40. Átvétel: 16 órától. Felvásárlási 
ár: 70 Ft.
Eladó 178x69 cm, 178x26 cm és 
185x66 cm-es dupla, szigetelt, üveg-
lap, tanuló íróasztal (3 fiók, emelhető 
magasság), 80 l-es akvárium minden 
extrával. Megtekinthető egész nap. 
Tel.: 59/401-093.
Forgalmas helyen lévő karcagi vendég-
látó egységem bérleti jogát átadnám. 
Tel.: 06/70-544-1089.

ELEGANT DIVAT ajánlata: AKCIÓ 10-50 
%. Kabátok, blézerek, nadrágok, szok-
nyák, felsők, topok, kardigánok, alkal-
mi ruhák, stólák, táskák, harisnyák, fe-
hérneműk. Nyitva: 9-12 óráig, 14-17 
óráig, szombaton 9-12 óráig. Várom 
kedves vásárlóimat. Minden vevőm 
ajándékot kap! Karcag, Eötvös u. 10. sz.
Faláttöréses gázkazán eladó. Tel.: 
06/30-318-9250.
Eladó 2 db nagy asztal 10 db fémvázas 
székkel – csak együtt (58.000 Ft); 1 db 
nagy szőnyeg (8.000 Ft); 1 db üvegla-
pos dohányzóasztal (8.000 Ft); 1 db ká-
véfőző (3.000 Ft). Érd.: Kg., Erkel F. u. 5. 
Tel.: 06/20-383-7129.
Jó állapotú bontott hullámpalát kere-
sek megvételre (kis tételben is). Tel.: 
06/70-367-4387.
Jövedelemkiegészítés diákoknak is! 
Tel.: 06/30-236-5858.

Állat
Fajtatiszta 9 hetes yorkie kislány ku-
tya eladó. Kétszer oltva, féregtelenít-
ve. U.itt yorkie kannal fedezést vállalok. 
Tel.: 06/70-397-8811.
Bicolor és tricolor beagle kiskutyák olt-
va, féregtelenítve eladók. Tel.: 06/70-
776-4575.
Fejős és vágni való kecskék eladók. Tel.: 
06/30-401-5737.
Cicákat adunk ajándékba szerető gaz-
dinak. Érd.: Kg., Erkel F. u. 5. Tel.: 06/20-
383-7129.
Őzbarna fejős kecske (12.000 Ft) és bir-
kák (400 Ft/kg) eladók, valamint szil-
va cefre (30 Ft/kg) eladó. Tel.: 06/30-
963-9942.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jelzá-
loghitel akár jövedelemigazolás nélkül 
is. Személyi hitelek, lakásvásárlási hitel. 
Több banki háttérrel! Teljes körű ügy-
intézés! Tel.: 06/70-314-4403 v. 06/30-
647-7324.
Biológia, kémia korrepetálást vállalok. 
Tel.: 06/30-403-6062.
Mindenféle javítást, cipzár cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, férfi 
szövet és bársony nadrág varrását rö-
vid határidőre vállalom. Tel.: 06/70-
300-9730.
Fuvarozást vállalok délutánonként és 
hétvégenként (tüzelő, szemét, stb.) Tel.: 
06/30-602-4195.
Öregek gondozását, takarítást vállalok. 
Tel.: 59/401-447 (16 óra után)
Vállalok özvegy, magányos személyek-
nek – legyen idős néni vagy bácsi – be-
vásárlást, gyógyszertárba vagy postára 
menni. Magányos egyedülállók előny-
ben. Tel.: 59/400-802.
Motoros láncfűrésszel fakivágást és fel-
vágást vállalok hazaszállítással vidékről 
is! Tel.: 06/30-336-6142.

Gépjármű
TS 125 cm³-es motorkerékpár friss mű-
szakival eladó. 1 pár MZ kerék gumi-
val eladó húzós kocsinak. Tel.: 06/30-
566-8044.
4,5 LE léghűtéses TOMOS csónakmotor 
eladó. Tel.: 06/30-985-4098.

Apróhirdetés Karate

Felhívás gyógytestnevelési szülői értekezletre
A Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szak-

szolgálat értesíti a gyógytestnevelésre járó gyermekek szü-
leit, hogy szülői értekezletet tart 2009. szeptember 23-án 
(szerda) 1700-kor.

A szülői értekezlet helye: 
Szakszolgálati Gyógytestnevelés Tornaterme
5300 Karcag, Varró u. 3/a. (Bölcsőde 3 pavilon)
Megjelenésükre feltétlenül számítunk.
 Kun Mariann Szarka Lászlóné
 gyógytestnevelő intézményvezető

Mozgalmasan telt el a nyá-
ri „holtszezon” a karcagi kara-
tésoknak. Amint azt Gyarmati 
Imrétől, a karcagi karate szak-
osztály vezetőjétől megtudtuk, 
a nyári edzőtábort a a klubtá-
borukban július 8-12-ig tartot-
ták Abádszalókon. Ebben a tá-
borban 30 versenyző vett részt 
a különböző programokban. 
Elsődlegesen az övvizsgára és 
a versenyekre való felkészí-
tésre fektették a hangsúlyt, de 
emellett természetesen maradt 
idő strandolásra, bográcsolás-
ra, íjászkodásra és táncestére 
is. A gyerekek nagyon jól érez-
ték magukat. Fáradtan, de él-
ményekkel tele tértek haza. A 

szakosztály a nyári időszak-
ban sem tétlenkedett, folya-
matosan zajlottak az edzések 
a Lóger pályán. Augusztus ele-
jén nemzetközi táborban vet-
tek részt a szakosztály vezetői 
Miskolcon, ahol a magyaro-
kon kívül ukránok, görögök, 
horvátok és szlovákok is részt 
vettek. A felkészülés elkezdő-
dött a szeptember 26-i orszá-
gos szintű Nagykun Kupára, 
ahol több Európa bajnoki he-
lyezett, világbajnok, világku-
pa győztes is jelezte részvéte-
lét. A versenyre minden szak-
ág meghívást kapott, emellett 
51 klub kapott még meghívást.

B.I.

Legtöbben nagyon keve-
set tudunk róla egészen addig, 
amíg fel nem fedezünk gyer-
mekünkön valamilyen tartási 
rendellenességet. A háziorvos, 
az iskolaorvos vagy az orto-
péd szakorvos belgyógyászati 
probléma, mozgásszervi beteg-
ség, gerincelváltozás esetén be-
utalja a gyermeket a gyógytest-
nevelésre, tehát ezeken az órá-
kon csak azok a tanulók ve-
hetnek részt, akiknek orvosi 
beutalójuk van. A gyermekek 
gyógytestnevelési órákon való 
rendszeres részvételéről a szü-
lők kötelesek gondoskodni. A 
gyermekeknek a gyógytestne-
velési foglalkozásokon mind-
addig részt kell venniük,  amíg 
az orvos írásban másképpen 
nem rendelkezik, azaz fel nem 
menti a gyermeket a gyógytest-
nevelési órák látogatása alól. 

Kategóriák: 
I. kategória: könnyített test-

nevelés,
II/A kategória: gyógytest-

nevelés (a tanuló részt vehet a 
testnevelési órán is)

II/B kategória: gyógytestne-
velés (a tanuló csak a gyógy-
testnevelés órán vehet részt)

III. kategória: teljes felmen-
tés.

Az orvos által előírt kategó-
riák tanév közben is átjárhatók. 

Városunkban a Madarász 
Imre Egyesített Óvoda és Pe-
dagógiai Szakszolgálat (Karcag, 
Varró u 3/a) látja el a gyógy-
testnevelést mindazon köz-
oktatási intézmények számá-

ra, melyekben nem megoldott 
a gyógytestnevelési foglalkozá-
sok szervezése. 

 A foglalkozásokat gyógy-
testnevelő tanárok vezetik dél-
utánonként, kötelezően he-
ti 3x45 perc időtartamban. Egy 
uszodai foglalkozás egyenérté-
kű (kiválható) egy tornatermi 
foglalkozással. 

A 2009/2010-es tanév-
ben az uszodai foglalkozá-
sok gyógyúszást és vízi-terápi-
át foglalnak magukba. Itt min-
denki úszástudásának, korá-
nak és diagnózisának megfelelő 
gyakorlatcsoportot kap (úszás-
tudás nem szükséges). A vízi-
tornában speciális szerek segí-
tik a résztvevő gyermekek vál-
tozatos mozgását, melyet kevés 
gyakorlással könnyen elsajátít-
hatnak és rendszeresen beil-
leszthetnek a már ismert gya-
korlatok közé. 

A megfelelő vízi-terá-
pia, gyógyúszás segítségé-
vel a gerincoszlop tehermen-
tesített helyzetbe kerül, így 
a  gerincelváltozások, ízüle-
ti problémák, kóros kövérség 
– obesitas, csontritkulás, cu-
korbetegség, asthma bronchi-
ale, izmok erősítése, tüdő vi-
tálkapacitása, szív- és keringé-
si rendszer optimális terhelése 
megvalósítható, korrigálható. 

Gyermekeink egészsége a 
szülők, pedagógusok, orvosok 
és védőnők közös munkájának 
eredménye.

Kun Marianna
gyógytestnevelő

Vízi–terápia a gyógytestnevelésben
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Szeptember 11. péntek
 Álom-net
 Magyar vígjáték 
Szeptember 14. hétfő
 FILMKLUB!
 Kezdés: 17 órakor
 Hintónjáró szerelem
 Fekete-fehér magyar játék-

film
Szeptember 15. kedd
 Szerelem olasz mó-

dra
 Feliratos amerikai romanti-

kus vígjáték
Szeptember 18. péntek
 Másnaposok
 Amerikai vígjáték
Szeptember 19. szombat
 Közellenségek
 Feliratos amerikai film

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. szeptember 11. péntek, 
szombat, vasárnap, hétfő

18.00  Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Kulturális napok 

- könyvbemutató
19.05  Nagykunsági Krónika – városi 

közéleti magazin
 Aktuális kérdések
 - stúdióbeszélgetés
 vendég: a Református Gimná-

zium igazgatója
 Karcagi hírek
 Tanévnyitó körkép
  Interjú a Györffy István Ált. 

Iskola, a Kováts Mihály Ált. Is-
kola, a Református Ált. Iskola, 
a Szent Pál Katolikus Gimnázi-
um és a Kiskulcsosi Ált. Iskola 
vezetőivel

 Háttér
 Téma: Népi iparművészet: 

Csipkeverés
20.10  Bereki Sellőválasztás
20.40 Alföld Szépe  Szépségverseny

2009. szeptember 15. / kedd szerda
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek hozzám – református 

istentisztelet
19.05  Megyei tükör –magazin
19.30  Karcag Sport – futballmérkő-

zés közvetítése
21.00  Nótaszó: Zenés Fürdő Show

2009.szeptember 17. csütörtök
18.00  Műsorajánlat
18.05  Nagykunsági Kulturális napok
 - könyvbemutató
19.05  Nagykunsági Krónika – városi 

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

nál
 - Horgászverseny
 - Vesszőfonó kiállítás
 Háttér
20.10 Önkormányzati ülés

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

Lapzárta: kedd 12 óra

Augusztus 31-én a déli 
órákban egy helyi férfi meg-
állt kocsijával a háza előtt, 
amiben szólt a zene. A szom-
szédja ezt szóvá tette, szi-
dalmazta, majd egy esetben 
ököllel homlokon is ütötte.

A bántalmazás következ-
tében nyolc napon belül gyó-
gyuló könnyű sérülést szen-
vedett, mely miatt magánin-
dítványt terjesztett elő. A go-
romba szomszéd bíróság előtt 
felel tettéért.

Szeptember 2-án a hajnali 
órákban a 4. sz. fkl. úton par-
koló szlovák kamion üzem-
anyagtartályának tanksapká-
ját feszítette le ismeretlen sze-
mély, és a tankból mintegy 
70 ezer forint értékű gázola-
jat lopott.

Szeptember 3-án egy he-
lyi férfi autójával szándéko-

zott kiállni a háza előtti ka-
pubejáróról, de tolatása köz-
ben figyelmetlen volt, és egy 
arra érkező kerékpáros elé to-
latott, aki már nem tudta el-
kerülni az autót, és neki üt-
között a jármű jobb hátsó 
sárvédőjének. A baleset so-
rán a biciklis nő nyolc napon 
belül gyógyuló könnyű sérü-
léseket szenvedett. Az elvég-
zett alkoholszondás vizsgálat 
a kerékpáros nő esetében po-
zitív lett, ezért vér- és vizelet-
vételre került sor. 

Szeptember 5-én éjszaka - 
közös italozást követően - egy 
férfi minden ok nélkül egy 
esetben ököllel orrba ütött 
egy asszonyt, aki nyolc na-
pon belül gyógyuló  könnyű 
sérülést szenvedett, mely mi-
att bántalmazójával szemben 
magánindítványát előterjesz-
tette. 
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés

2009. szeptember 4.
Kiss Juliánna – Szabó János
2009. szeptember 5.
Nagy Szilvia – Gyenge János
Szántai Beáta – Hammarén 
Antti Magnus Alexander

Születés
Barcsai Erika – Füzesi János
Kg., Apavári utca 13. 
 Gréta Erzsébet
Vajó Anita – Péter Gábor
Kg., Damjanich utca 35. 
 Hajnalka Anita
Háló Szilvia – Nagy József 
Zoltán 
Berekfürdő, IV. Béla király 
u. 30.  Máté
Papp Mónika – Seres László
Kg., Bihari utca 10.  Kevin

Halálozás
Özv. Juhász Lajosné (Fekete 

Mária)
Kg., Fecske utca 2. (1937.)

Jánoshida – Karcag 3:0 
(1:0)

Jánoshida, 200 néző. Jv.: 
Csukás

Karcag: Móga, Kéki, Orosz, 
Lévai, Nagy R., Szabó D. (Er-
dei), Nagy D., Bujdosó, Ebe-
keme, Sindel (Borsi A.), Kar-
dos (Hajdu T.)

Játékos-edző: Orosz István
A tizennegyedik percben 

a hazai csapat végzett el egy 
szabadrúgást, de a labda Kar-
dos kezére pattant és ezért 
a játékvezető 11-est ítélt. A 
büntetőt Peller a bal sarokba 
lőtte. (1:0). A huszadik perc-
ben Nagy R. lövését Ulvicz-
ki nagy bravúrral hárítot-
ta. A negyvennyolcadik perc-
ben egy vitatott körülmény 
után megítélt oldalról beívelt 
szabadrúgást Eszes Gy. fejjel 
a hálóba csúsztatott (2:0). A 
hatvanharmadik percben Né-
meth Gy. 10 méterről a jobb 
sarokba lőtt (3:0). Egy gyors 
hazai támadás után Katona 
lövése a kapufán csattant.

Jók: Ramos, Eszes Gy., Ka-
tona, Peller, Szerencsi ill. Buj-
dosó

Vígh Tibor: Nehezen in-
dultunk be, de végül maga-
biztosan nyertünk a kulturál-
tan játszó Karcag ellen.

Orosz István: Jobb volt a 
hazai csapat, még a bírói nyo-

más ellenére is. További sok 
sikert kívánok nekik!

Ifjúsági mérkőzések

Jánoshida – Karcag 2:1
Góllövő: Rajcsányi S.
U 13-as korosztály: Oros-

háza – Karcag 11:1
Góllövő: Örsi S.
U 15-os korosztály: Oros-

háza – Karcag 1:5
Góllövők: Székely D. (2), 

Szőke R., Varga K., Lázók S.

Megyei III. osztályú 
bajnokság

Agrosprint – Karcag II. - 
Tiszasas 3:2 (2:2)

Karcag, 100 néző. Jv.: Földi 
Agrosprint – Karcag II.: 

Bartha, Méhes, Kovács Cs., L. 
Kis, Czinege, Varga Zs., Al-
bert, Horváth D., Bíró Cs., 
Oláh A., Kelemen K.

Cserék: Labonc, Szabó, Laj-
kovics Z.

Edző: Varga Zsolt
Góllövők: Oláh A., Varga 

Zs., Horváth D.
Jók: Bartha, Méhes, Horvá-

th D., Oláh A.
Varga Zsolt: A jó erőkből 

álló ellenfelet helyenként jó 
játékkal sikerült legyőzni.

B. I.

Megyei I. osztályú 
labdarúgó bajnokság
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Szeptember 11. péntek
Betánia – Széchenyi sgt.

Szeptember 12. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt. - 

nyitva
Szeptember 13. vasárnap
 8 órától Berek – Kiss A. úti
Szeptember 14. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Szeptember 15. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Szeptember 16. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti
Szeptember 17. csütörtök
 Berek – Kiss A. úti
Szeptember 18. péntek
 Berek – Kiss A. úti

Gyógyszertári 
ügyelet
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A hétvégén ideális időben, 
6 csapat részvételével meg-
rendezett tornán – Jászbe-
rény, Szolnok, Diósgyőr, Kis-
újszállás, Rákóczifalva, Kar-
cag - színvonalas, jó mérkő-
zéseket láthattak a nézők a 11 
évesek összecsapásain. Szin-
te minden mérkőzésen 1-2 gól 
döntött, amiből látszik, hogy 
nagyjából egyenlő erők küz-
döttek egymással. Csapatunk 
hiába játszott jól, hiába veze-
tett olykor szemnek is tetsze-
tős támadásokat, a végén csak 
nem sikerült a góllövés. Míg a 
többi csapat kihasználta hely-
zeteit ellenünk, addig nekünk 
gyakran a gólvonalról sem si-
került.

Eredményeink:
Karcag - Kisújszállás (13 

évesek): 0:0

- Jászberény: 1:2
- Szolnoki Máv: 0:2
- Diósgyőr: 2:3
- Rákóczifalva: 2:0

Végeredmény: 
1. Jászberény
2. Diósgyőr
3. Szolnok
4. Karcag
5. Kisújszállás U-13
6. Rákóczifalva
Legjobb karcagi játékos: 

Terjék Péter kapta, melyet Ba-
ranyai Imre vállalkozó aján-
lott fel. Köszönjük!

Legközelebb szeptember 
20-án (vasárnap) Jankovics 
Sándor csapatát, a Debreceni 
Sportiskolát fogadjuk 10:00 
órakor.

Karcagi Labdarúgó torna
2009. szeptember 5

Utánpótlás műfüves torna
A Labdarúgó Szakosztály U-9-es csapatok részére 2009. 

szeptember 12-én 9:30 órától tornát szervez.
Résztvevő csapatok: Karcag, Gyöngyös, Szolnok, Jászbe-

rény, Rákóczifalva.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Labdarúgó Szakosztály


