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KARCAGI
HÍRMONDÓ

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

2009. szeptember 24-27.
A kunok betelepülésének 770.évfordulója 

alkalmából szervezett,

 KUNOK 
I. VILÁGTALÁLKOZÓJA 
 záró rendezvényeinek programja a 6. oldalon

Kunok I. Világtalálkozója

A Világtalálkozó itteni hír-
nöke, a Horváth Gyögy fő-
kapitány vezette lovascsapat 
hazaérkezése volt (augusztus 
végén), s a főkapitányi bir-
tok, a kisújszállási Horváth-
tanya lett a helyszíne a nagy-
kunsági rendezvények ünne-
pélyes megnyitójának 2009. 
szeptember 18-án. Ezen a na-
pon kun emlékparkot avat-
tak, ugyanakkor szüreti fel-
vonulás vitte szét a vigassá-
got, és szép kiállítás nyílt a 
nagykunsági címerekből, de 
egy másik tárlat is készülő 
félben volt a kunok Kárpát-
medencei emlékeiből.

A Horváth-tanya aznap 
többféle rendezvénynek is he-
lyet adott. A gyülekező ven-
dégsereg a Tárogatósok X. Ta-
lálkozója résztvevői bemutat-
kozását hallgathatta, a frissen 
elkészült, nagykunsági fafa-
ragók alkotta kopjafás emlék-
hely és a kun világfa mellett 
pedig felsorakozott a Radnai-
hágót is megjárt kisújszállási 
lovascsapat.

A Kunok I. Világtalálkozó-
ja nagykunsági rendezvény-
sorozatát Kecze István, Kisúj-
szállás polgármestere nyitot-
ta meg. Megnyitó beszédében 
emlékeztetett a 770. év előtti 
esemény jelentőségére, a ma-
gyar és a kun nép egymásra 
találására. Üdvözölte a világ-
találkozó céljait, s azt, hogy 
ezen esemény okán kapcso-
lat szövődött a két Kunság, 
a Délvidék több települése, 
sőt a Jászság önkormányza-

tai, hagyományőrző szerve-
zetei és intézményei között, s 
a megalakult konzorcium el-
ső nagy feladata a világtalál-
kozó lebonyolítása lett. „770. 
éve IV. Béla királyunk az or-
szág védelméhez, majd a ta-
tárdúlás után az ország újjá-
építéséhez, újjáteremtéséhez 
hívta meg, mint egyenrangú 
társakat, a kunokat – hívta fel 
a figyelmet a történelmi hely-

Kun Viadal Kisújszálláson

Folytatás a 2. oldalon

Szeptember 17-én a Kunok 
I. Világtalálkozója alkalmá-
ból kun emlékhelyet avattak 
Ópusztaszeren a Történelmi 
Emlékparkban. A nagyszabá-
sú eseményre több száz meg-
hívott vendég és érdeklődő 
érkezett, jelen voltak a kis- 
és nagykunok képviselői, a 
határon túlra szakadt leszár-
mazottak településeinek de-
legációi, valamint a Kazah 
Köztársaság küldöttei is. 

A rendezvény rövid tör-
ténelmi játékkal kezdődött, 
majd az egybegyűltek átvo-
nultak az emlékhely szobor-
parkjába, ahol megkoszorúz-
ták a kunokat betelepítő IV. 
Béla és a kun honfoglalásban 
érintett magyar uralkodók 
szobrait. Karcag és a Nagy-
kunság nevében Kovács Sán-
dor a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Közgyűlés alelnöke 
helyezte el a tisztelet és a meg-

emlékezés virágait, majd pe-
dig  ünnepi köszöntőt mon-
dott az emlékhely avatásán. 
Beszédében kiemelte, hogy az 
emlékhely egyrészt szimbó-
luma a Magyarországhoz va-
ló tartozásnak – mint mondta: 
„Mi vagyunk a nyolcadik hon-
foglaló törzs” –  másrészt ez az 
emlékhely a kun összefogás és 

összetartozás alapjául is szol-
gál.  

A Györfi Sándor szobrász-
művész által készített kun sír-
szobrok egy olyan dombon 
kaptak helyet, amelyekhez 
a kis- és nagykun települé-
sek vitték a földet, és amelyre 

A  nyárutó-őszelő leglátvá-
nyosabb eseménye kétségkí-
vül az igen sok rendezvényt 
felvonultató Kun Világtalál-
kozó, de a várost járva lát-
ható, hogy folyamatosan ha-
ladnak a nyáron megkez-
dett munkák is. Ezekről és 
néhány, a karcagi kórházzal 
kapcsolatos szóbeszédről dr. 
Fazekas Sándor polgármes-
tert kérdeztük.

- A nyár sem jelentett na-
gyobb pihenőt az intézmé-
nyekben, hiszen több hely-
színen kezdődtek nagyobb 
beruházások. Ezek közül a 
legnagyobb a több mint fél-
milliárd forintos gimnázium-
építés a technikum területén. 
Jövő évi határidő van rá, de 
véleményem szerint nem sok 
munka marad már ott a jövő 
évre. A kerékpárút építésénél 
a befejező munkálatok van-
nak hátra. Amint tudjuk, ott 
régészeti feltárást is végeztek, 
s reméljük, ennek az eredmé-
nyét egy kiállításon is láthat-
juk majd. Jelentős az az árok-
karbantartási felújítási mun-
ka, amit a Városgondnokság 
a közterületeken elvégezte-
tett. Ennek legszembetűnőbb 
nyomát (pl. betonelem beépí-

tése) a Szent László utcán, a 
Rákóczi utcán, a Munkás és 
Jándi utcákon és a város más 
pontjain is megfigyelhetjük. 
A munkások gaztalanítást is 
végeztek és folyamatban van 
az erdőterületek rendbeté-
tele. Nagy erők dolgoztak a 
sportlétesítmények felújítá-
sán, a bereki ifjúsági tábor-
ban, a lóger környékén. Több 
intézményben – a Vasút ut-
cai bölcsődében, a Takács Pé-
ter utcai óvodában - még fo-
lyamatban vannak a felújítási 
munkák, de a Kováts Mihály 
Általános Iskolában elkészült 
az épület megerősítése és a 
számítástechnikai labor ki-
alakítása. Megtörtént a Mor-
gó csárda felújítása. Az ün-
nepélyes átadás a Világtalál-
kozón lesz. A tervek szerint, 
novemberben várható az új 
munkaügyi központ épüle-
tének az átadása. Jó pár kő-
útalap is elkészült, és még fo-
lyamatban van ebben az év-
ben, de ez a korábbi évek asz-
faltozási tömegével együtt a 
jövő évet fogja terhelni.

- Bizonyára a BKV-s bot-
rány folyománya az a nálunk 

Kunok Napja a Duna Televízióban

Szeptember 25-én (pénteken) a Duna Televízió, a Nem-
zet Televíziója egész napos műsorfolyammal köszönti a 
Kunok I. Világtalálkozóját. A jeles nap további részleteiről 
a www.dunatv.hu honlapon tájékozódhat.

Kun emlékhely Ópusztaszeren

Folytatás a 2. oldalon

Őszi munkák, őszi 
szóbeszéd

Folytatás a 2. oldalon
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Közéleti szilánkok
Révkomárom 
messze van?

A múlt héten egy régi ismerősöm 
megjegyezte biliárdozás közben, hogy 
néhányan furcsállják, ill. nehezményezik, 
hogy a legutóbbi közéleti jegyzetemben 
nem aktuál-politikai eseményekből merí-
tettem témát. Pedig azokról kéne írnom - 
mondta - ,mert a kunok régi története is 
érdekes ugyan, de az embereket jobban 
érdeklik a jelenben zajló események, fő-
leg amik a mindennapi életüket érintik.

Elfogadtam a kritikáját, bár megje-
gyeztem, hogy ha figyelmesebben ol-
vasta volna el a Kuthen királyról írt sora-
imat, észre vette volna benne az „aktu-
alitást”, hogy ismét ezt a csúnya idegen 
szót használjam. Azt is bevallottam, saj-
nos én sem vagyok naprakész tájékozott 
mindenben; nem a fő foglalkozásom a 
bel- és külpolitikai események figyelése, 
elemzése. S valószínű, hogy ismét csaló-
dást okozok neki, mert megint egy kultu-
rális-közéleti eseményről írok – némi ké-
séssel ugyan -, amiről úgy érzem, a hely-
beliek többségének tudniuk kellene. Az 
országos médiák többsége ugyanis el-
hallgatta, hogy a Révkomáromban felál-
lított Szent István lovas szobrot, a karca-
gi születésű, Püspökladányban élő, Györ-
fi Lajos szobrászművész készítette, és itt 
Karcagon, Varga Imre öntőműhelyében 
kapott végleges formát. Ennek a szo-
bornak a felavatására igyekezett Sólyom 
László köztársasági elnök, akit – mint so-
kan tudják – nem engedtek be Szlovákia 
területére a szlovák hatóságok, bár előt-
te ezt megígérték. Bevallom, szégyen, 
nem szégyen – bokros teendőim miatt 
én is csak futólag figyeltem az akkori hír-
adásokra és nemrég, a szobor alkotójától 
tudtam meg a részleteket, akivel Berek-
fürdőn találkoztam a Körmendi Lajosról 
elnevezett írótáborban. (Nem tudom, er-
ről az írótáborról is mennyien hallottak, 
elég kevés karcagi értelmiségit fedeztem 
föl a hallgatóság között, pedig, Berekfür-
dő itt van a szomszédban, nem úgy, mint 
Révkomárom…)

Visszatérve a révkomáromi történé-
sekre: nagy botrány alakult ki a köznép 
körében is. (A Fico contra Sólyom ill. ma-
gyar miniszterelnöki konfliktusról többet 
hallhattunk.) Az augusztus 21-ei avatá-
son ugyanis megjelentek a Szlovák Nem-
zeti Párt (SNS) pólóját viselő egyének is, 
akik szlovák zászlókat, valamint különbö-
ző transzparenseket lengettek. „Magyar-
ország 1918-ban megszűnt”, „Sólyom, 
menj haza”, „Elég volt a megszállásból és 
a beavatkozásból”, vagy a „Mi első kirá-
lyunk Ratislav volt” feliratú transzparen-
seket lehetett látni a kezükben. Különö-
sebb incidens nem történt persze, mert 
mégiscsak a magyarok voltak többség-
ben…

Később aztán tojásokkal dobálták 
meg a szobor talapzatát – de az elköve-
tőket a helyi rendőrség nem is kereste, 
ill. nem nyomozott ez ügyben mondván: 
olyan nagy volt a szobor körüli forgalom, 
hogy képtelenség lenne megtalálni az el-
követőket.

Bezzeg, ha a szlovák nemzeti zász-
lót, vagy az SNS transzparenseit dobálták 
volna meg, biztos előállítottak volna több 
tucat elkövetőt…

- ács -

HÍREK
FELHÍVÁS

A „KUNKARCAGI” Ál-
latvédő és Állatbarát Egye-
sület 2009. szeptember 26-
án 8 órától, a Vágóhíd mö-
gött található állatmenhely 
telepén, munkára vár min-
den egyesületi tagot és segí-
teni szándékozót. 

Aki a menhely kialakítása 
során ács, hegesztő, villany-
szerelő, vízvezeték szerelő sza-
kipari munkával tud segíte-
ni, kérjük jelezze a 06/20/938-
4462 telefonszámon. 

Köszönettel:
az egyesület vezetősége

2009. október 3-án 11 óra-
kor Öregdiák Találkozó lesz 
a Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium és Egész-
ségügyi Szakközépiskolában. 
Minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk.

Pap Béla református lelkész 
életéről szóló dokumentum-
film készítéséhez keresek sze-
mélyeket és hiteles története-
ket. Várom azok jelentkezését 
is, akik rendelkeznek korabe-
li fényképekkel a gyülekezet-
ről és Pap Béláról. 

Kenyeres Gyula Tel.: 06/30-
900-7520.

zetre a szónok. - Ma sem ki-
sebb a feladatunk, mint szét-
darabolt országunk, erkölcse-
iben és értékeiben megsebzett 
nemzetünk újjáteremtése. Eb-
ben a munkában olyan erős és 
küzdeni tudó, öntudatos és ki-
tartó emberekre, mint kun őse-
ink voltak, ma is szüksége van 
Magyarországnak. Ez a mai 
kunok küldetése.”

Balogh Márton túrkevei 
kunkapitány emlékezése után 
Varga Mihály országgyűlé-
si képviselő üdvözölte a XII. 
Kun Viadal résztvevőit. A 
Györfi Sándor szobrászmű-
vész tervei alapján kialakított 
emlékparkot a régi kapitányi 
családból származó Illéssy 
Ádám, a Kunok Éve nagykun 
kapitánya avatta fel. „Marad-
jon meg a kunok reménysége 

a jövőben is – kívánta a hon-
foglaló és a hont megtartó 
kun nép évszázadaira emlé-
kezve. - Találja meg valamen-
nyi kun testvérünk az igazi re-
ménységet.”

A másnap kezdődő Kun 
Viadalon a helybeli hagyo-
mányőrzők mellett Karcagról, 
Kunszentmártonból, Békésről 
és Kecskemétről is érkeztek 
lovasok. A délelőtti íjászaton 
tizenhatan, a nomád lovasok 
kézifegyvereit (dobócsillag, 
szablya, kelevéz) felvonulta-
tó délutáni viadalon nyolcan 
mutatták be tudásukat. A vi-
adal győztese, és a következő 
esztendő „kun vitéze” Czuczi 
Antal, a II. helyezett Czuczi 
Zsolt, a III. Smuta Gergő lett. 
A lovasbirkózás legjobb díját 
Hegedűs Balázs vehette át.  

Elek György

Köszönet 
Köszönjük a Karcagi 

Nyomda igazgatónőjének, 
Nagyné Tankó Tímeának 
és a Nagykun Múzeum 
igazgatójának, dr. Nagy 
Molnár Miklós úrnak a 
„Tiszteld a múltat…” című 
kiállításunk megrendezé-
séhez nyújtott segítségét.

Györffy István Általá-
nos Iskola tantestülete

„Játsszunk 
együtt!”

A Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központ diákszín-
játszó csoportja várja azo-
kat a felső tagozatos diá-
kokat, akik kedvet és te-
hetséget éreznek maguk-
ban ahhoz, hogy a színház 
eszközeivel játszanak, és 
szórakoztassanak máso-
kat. A KUN KUCKÓ ve-
zetője: Szabó Péterné drá-
mapedagógus.

Első megbeszélés: 2009. 
október 1-jén 16 órakor.

Kézműves 
foglalkozás

Kedves Fiatalok!
„Szent Mihály Napi” 

kézműves foglalkozást 
szervezünk a Karcagi 

Ifjúsági Házban.

A foglalkozás során az 
alábbi technikákkal is-
merkedhettek meg:

- nemezelés,
- szűrrátét készítés,
- bőrmívesség

A foglalkozás időpontja: 
2009. szeptember 26. 
(szombat) 16. 00 órától.

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

A részvétel ingyenes!

Folytatás az 1. oldalról

Kunviadal Kisújszálláson

terjengő szóbeszéd, ami a kór-
ház leköszönt vezetőjének 
 nagyösszegű végkielégítéséről 
szól. Mi ebben az igazság?

- Valóban slágertéma a vég-
kielégítések, vezetői fizetések 
kérdése. Egyes állami cégek-
nél ugyanis szervezett lopás 
méreteit öltötte ez a műfaj, 
holott tudjuk, a végkielégí-
tés nem arra szolgál, hogy a 
céget kifossza valaki, hanem 
arra, hogy ha elveszíti az ál-
lását, akkor még néhány hó-
napig legyen egy kis kitar-
tása. A karcagi kórháznál a 
főigazgató távozásakor két 
havi bérnek megfelelő végki-
elégítésben részesült. A kar-
cagi önkormányzatnak min-
den döntése nyilvános, tehát 
az ezzel kapcsolatos testüle-
ti döntések is hozzáférhetők. 
Látható, hogy messze nincsen 
itt szó hatalmas összegekről. 
A vezetői fizetések az önkor-
mányzat honlapján megte-
kinthetők. Akik megnézik, 
láthatják, hogy szó sincs ar-
ról, hogy itt több milliós fize-
tések lennének.

- Egyébként milyen „egészsé-
gi állapotban” van a kórház?

- A magyar egészségügytől 
nem lehet elválasztani a kar-
cagi intézményt sem – hiszen 
ahogy mondani szokták, a fe-
jétől bűzlik a hal. Elég a Hor-
váth Ágnes-féle időszakra, az 
ágyszámcsökkentésre, a kór-
házleépítésekre visszagon-
dolni. A karcagi kórházban 
néhány éve még 1000 em-
ber dolgozott, most pedig 650 
fő körüli a dolgozói létszám. 
Ez jól mutatja, hogy elég je-
lentős fogyókúrán ment ke-

resztül. Tehát az ágazat sor-
sában osztozik a kórház. Az 
ágazat mindig kevesebbet ad, 
mint amennyiből a béreket, 
gyógyszereket ki lehet fizetni 
– és egy újabb elvonás min-
den takarékossági intézke-
désünket felülírta. A kórház 
most mintegy 600 millió fo-
rintos tartozásállományt gör-
get maga előtt, ami a fizető-
képesség ellenére sem meg-
nyugtató körülmény. Ráa-
dásul az év végéig 100 millió 
forinttal fog kevesebbet kap-
ni a kórház, mint amit egyéb-
ként a korábbi hónapokban 
kapott. Havonta tehát 30 mil-
lió forintot vonnak el, és hát 
100 millió forint nem ke-
vés. Az ágazat nagyon nehéz 
helyzetben van. A kétségbe-
esés abból is látszik, hogy az 
egészségügyön belül éhség-
sztrájktól kezdve a megmoz-
dulásokig mindent terveznek. 
A pénzt könnyű elvonni, de a 
betegektől a fenntartó, intéz-
mény-működtető nem tudja 
elvenni a gyógyszert, az infú-
ziót és nem tudja elhalasztani 
a műtéteket. Abszolút csap-
dahelyzet van tehát, és ez a 
kormányzati lelkiismeretlen-
ségnek az iskolapéldája.

- Jelzem, azt is hallottam 
már, hogy ön és Varga Mihály 
privatizálták a karcagi kórhá-
zat.

- Hozzám is eljutott ez. 
Látszik, hogy néhányan az 
óvodások szintjére is próbál-
nak pletykát kitalálni. A ma-
gyar egészségügyben most 
eleve nincsen privatizáció, 
mert hogyha az állam nem 
fizet az egészségügyi szolgál-
tatásokért, akkor a csődtö-
meget nyilván nem lehet pri-

vatizálni. Elég arra gondol-
ni, hogy Egerben a Hospin-
vest is  visszaadta a kórházat. 
A Kátai Gábor Kórház ön-
kormányzati tulajdon. Sosem 
volt olyan szándékunk, hogy 
privatizáljuk. A város tulaj-
donában szeretnénk megtar-
tani, mert egyszer – remélem 
hamarosan – kilábal az or-
szág ezekből a fizetési problé-
mákból és akkor a kórház új-
ra az lesz, ami volt, a város-
nak a büszkesége, hisz a leg-
nagyobb foglalkoztatónk és 
szolgáltatónk jelenleg is.

Elek György

a határon túli rokonaink is  –  
többek között Bácskossuthfal-
va is – hoztak néhány marék-
kal. Mondhatni ez az eddigi 
történelem utolsó, új építésű 
kunhalma. 

A hivatalos program mellett 
a monumentális emlékhely tö-
vében autentikus élő zene, ha-
gyományőrző bemutatók, bir-
kafőzés és ebéd színesítette a 
rendezvényt. Délután, a nap 
záróakkordjaként testvérvá-
rosunk, Székelykeresztúr kül-
döttei megkoszorúzták az em-
lékhely közelében felállított 
székelykaput. 

A Kunok I. Világtalálkozó-
ja ezen a héten érkezik a vé-
géhez. A zárórendezvények 
szeptember 25-26-27-én kerül-
nek megrendezésre Karcagon. 
A rendezőszervek minden ér-
deklődőt szeretettel várnak a 
város különböző pontjain zaj-
ló ünnepi eseményekre.

Cselényi Csaba 

Folytatás az 1. oldalról

Kun emlékhely 
Ópusztaszeren

Őszi munkák, őszi szóbeszéd
Folytatás az 1. oldalról
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Par la men ti Nap ló

Találós kérdés: melyik tör-
vény első mondata a követke-
ző: „Ez a törvény állapítja meg 
a személyek mellérendeltsé-
gén és egyenjogúságon alapu-
ló személyi, vagyoni és családi 
viszonyaira vonatkozó alap-
vető szabályokat”. Ha az olva-
só nem tudja, ne keseredjen el. 
Nincs egyedül, becslésem sze-
rint a parlamenti képviselők 
közül is jó, ha minden ötödik 
adna erre helyes választ. Pedig 
olyan jogszabályról van szó, 
amelyet sok helyen alaptör-
vénynek is szoktak nevezni. 
Igen, a polgári törvénykönyv-
ről van szó.

A száraz tények: az Ország-
gyűlés 191 igen, 168 nem sza-
vazattal és négy tartózkodás 
mellett hétfőn este elfogad-
ta az új polgári törvényköny-
vet (Ptk.). A jogszabályra az 
MSZP-frakció, hat SZDSZ-es 
képviselő és a fideszes Kuba-
tov Gábor szavazott igennel, 
nem támogatta a törvény elfo-
gadását a Fidesz, a KDNP, az 
SZDSZ-es képviselők többsé-
ge és a volt MDF-es politiku-
sok. 

A mintegy 1200 paragra-
fusból álló Ptk. a legterjedel-
mesebb és legösszetettebb 
magyar jogszabályt lett. Szép 
nagy törvény, mondhatja bár-
ki, de vajon van-e olyan em-
ber, aki az egészet együtt át-
látja? Attól tartok, ilyen iga-
zán kevés lehet. A jelenleg ha-
tályos, több mint százszor 
módosított Ptk. 1953 és 1959 
között készült, nemzetközi vi-
szonylatban nem számít ré-

ginek. A francia polgári tör-
vénykönyv kétszáz éves, a né-
met pedig száz. Ugyanakkor 
az említett országokban azóta 
nem ment végbe olyan mély-
reható változás, mint Magyar-
országon az elmúlt fél évszá-
zadban, például a tulajdonjog 
területén az államosítással, 
majd a privatizációval. Erről 
szólt Vékás Lajos akadémikus, 
a kodifikációs főbizottság ve-
zetője, aki a törvény módosí-
tásának munkáját irányította.

Az igazi vita persze a szak-
mán belül is dúlt. A Legfel-
sőbb Bíróság polgári kollé-
giuma számos aggályt fogal-
mazott meg, az új Ptk.-nak a 
többi között az öröklésről és 
a szerződéses kapcsolatokról 
szóló paragrafusait kifogásol-
ta. Baka András, a Legfelsőbb 
Bíróság elnöke szerint a bí-
rák helytelenítik, hogy a tör-
vény egyes szabályai külön-
böző időpontokban lépjenek 
hatályba. Az ítélkezés vezető-
je kijelentette: a bíróságok jö-
vő évi költségvetésében nincs 
meg a fedezet a gazdasági pe-
rek gyorsabb elintézéséhez, az 
elektronikus ügyintézés és a 
szabálysértési eljárások kiter-
jesztéséhez, noha erről új jog-
szabályokat fogadtak el.

A végszavazás előtt több ér-
demi módosító indítványt is 
elfogadtak, többek között azo-
kat, amelyek kizárják az örök-
be fogadók köréből a bejegy-
zett élettársi kapcsolatban élő-
ket. A szavazás előtt az SZDSZ 
jelezte, hogy ha ezt támogat-
ja a parlament, akkor nemmel 

szavaznak az egész kódexre. A 
bejegyzett élettársak örökbe-
fogadási jogát megakadályo-
zó rendelkezéseket 328 igen, 
20 nem szavazattal és hat tar-
tózkodás mellett fogadták 
el, vagyis ezeket a szabályo-
kat a Fidesz és a KDNP is tá-
mogatta, az új Ptk. egészét vé-
gül nem. A Fidesz nem értett 
egyet azzal, hogy a kormány 
politikai és szakmai konszen-
zus nélkül áterőltesse a kóde-
xet, mivel a törvényjavaslatot 
a tízévi munka ellenére sem 
dolgozták ki megfelelően.

Tervezett hatálybalépéséig, 
2010. május 1-jéig nyolc hó-
napja maradt a jogászságnak 
és az ország lakosságának, 
hogy felkészüljön a megválto-
zott szabályozásra. Az új ma-
gánjogi kódex alapvető elve az 
egyén autonómiájának, méltó-
ságának, a magántulajdonnak 
és a szerződéses szabadságnak 
a tisztelete, a versenyképesség, 
az egyenlő felek egyenlő jogai 
és a gyengébbek fokozott vé-
delme. A sajtó-helyreigazítá-
si perekkel kapcsolatos sza-
bályok egyértelművé teszik, 
hogy ha hivatalos, nyilvános 
eseményről tudósít a sajtó, és 
megjelöli a forrást, valamint 
megfelelően idézi az elhang-
zottakat, akkor nem vonható 
felelősségre azért, mert az ál-
tala idézett személy másra de-
honesztálót mondott.

A sajtó már védve van a sár-
dobálástól. És az átlagpolgár?

Varga Mihály

Új polgári törvénykönyv

2009. október 3-án (szombaton) 
a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ nagytermében

ÉLŐZENÉS TÁNCHÁZ A PIPÁS ZENEKARRAL
18-19 óráig

APRÓK TÁNCA
Tánc, játék, kézműves foglalkozás

19-24 óráig
TÁNCHÁZ

Ifjak és örökifjak részére
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Belépődíj: 200.- Ft/fő
Gyermekeknek 6 éves korig ingyenes!

A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 
valósul meg.

A Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ szeretettel meg-
hív minden kedves érdeklődőt a

2009. október 16-án (pénteken) 1600 órakor kezdődő

Kirakat – Ilyenek vagyunk 2009.
című rendezvényére,

melyben bemutatkozási lehetőséget biztosítunk 3-99 éves 
ifjak és örökifjak részére kiállítás és színpadi produkciók 

formájában.
Belépőjegy: 250.- Ft

A rendezvény az NKA Közművelődési Szakmai Kollégium 
támogatásával valósul meg.

Díszmadár kiállítás

Hetedik alkalommal rendezték meg a dr. Hazay Béla emléké-
nek ajánlott kiállítást a karcagi díszmadártenyésztők. A szak-
mai berkekben is ismert bemutatkozásra elsősorban az Alföl-
dön, a környező települések mellett Debrecenben, Szegeden, 
Nyíregyházán és Miskolcon élő szakemberek hozták el madara-
ikat. A rendezvény, mint mindig, most is nagy érdeklődést kel-
tett, már a pénteki megnyitó után óvodások és iskolások százai 
tekintették meg a kalitkába zárt érdekes, egzotikus madarakat.

MEGHÍVÓ
Bolgár-magyar est a Dérynében

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt és kedves csa-
ládját „A magyar és a bolgár kultúrával a szívünkben” 
című művészeti gálaműsorra. A rendezvény szervezője a 
karcagi Biljana bolgár néptáncegyüttes és a Déryné Műve-
lődési és Ifjúsági Központ.

A művészeti program fellépői: Karcag Város Vegyeska-
ra, a DMIK Pántlika néptánccsoportja és felnőtt néptánc-
köre, Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egész-
ségügyi Szakközépiskola énekkara, Nagy Emese, Dzsum-
barlak bolgár zenekar, Biljana táncegyüttes.

A gálaműsor helye: Déryné Művelődési és Ifjúsági Köz-
pont Karcag.

Ideje: 2009. október 10. (szombat) 17 óra.
A műsoros est után balkán táncház.
Belépődíj: 300 Ft.
A rendezvény támogatója: Karcag Városi Önkormány-

zata és az NKA

 A Tisza-tavi Polgármeste-
rek Randevúja jubileumi évé-
hez ért, amelyet most 15. al-
kalommal rendeznek meg. A 
Kunok I. Világtalálkozójához 
kapcsolódva idén Karcag vá-
rosa ad helyet a rangos ese-
ménynek.

A kétnapos találkozó szept-
ember 26-27-én kerül meg-
rendezésre, amely a „Krea-
tivitás és Innováció Európai 
Éve 2009” címet viseli, mely-
nek fővédnöke Varga Zol-
tán önkormányzati miniszter 
lesz. A múltheti sajtótájékoz-
tatón, Papp Gyula a Szféra-
Tisza Kft. – mint ötletgazda 
– munkatársa és dr. Fazekas 
Sándor polgármester tájékoz-
tatta a médiát a jelentős ese-
ményről. Mint megtudtuk, 
számos előadás és pódiumbe-

szélgetés szól majd kifejezet-
ten a Tisza-tavi régió fejlesz-
tésének további lehetősége-
iről, valamint újfent átadás-
ra kerülnek „Az Év Tisza-tavi 
Polgármestere, Alpolgármes-
tere és a Tisza-tó fejlesztésé-
ért díjak. (Tavaly dr. Fazekas 

Sándor volt az év polgármes-
tere.) A rendezvény műsor-
vezetője és moderátora Rábai 
Balázs, az MR1 Kossuth Rá-
dió munkatársa lesz. 

Az év polgármesterére 25-ig 
a www.karcag.hu oldalon is 
lehet szavazni. 

Polgármesterek találkozója Karcagon
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2009. szeptember 11-én a 
Csokonai Úti Óvoda Csibe 
csoportos gyermekei kirán-
duláson vettek részt Tiszaör-
vényen, melyet Bodnár Szil-
via és Illés-Tóth Kálmán szü-
lők szerveztek.

A kis piros vonatról le-
szállva várt ránk a lovaskocsi 
(ami elé Maja és Herceg volt 
befogva) és elvittek bennün-
ket a Tisza partra. Mivel szép 
napos időnk volt, a gyerekek 
jót játszhattak a parton, am-
íg Lotti apukája bográcsban 
megfőzte a galaburgyit. A fi-
nom ebéd után volt még gyü-
mölcs, süti, üdítő és a felnőt-
teknek kávé.

Jóllakottan indultunk 
komppal át a Tiszán a tanös-
vény megtekintésére, ahol a 
gyerekek hidakon átkelve él-
vezhették a természet szépsé-
gét. A fehér tündér rózsák és 

a hattyúk látványa lenyűgöz-
te a gyerekeket. Sokféle nö-
vényt, gombákat, fákat, bok-
rokat láthattak, és szemléltető 
táblákon megismerkedhettek 
a Tiszavirág és a Dunavirág 
rovarok életével.

Nagy élmény volt számuk-
ra a kilátó tetejéről megnéz-
ni a tájat. A gyerekek kitartó-
an gyalogolták végig az utat, 
és a halászkunyhótól vissza-
fordulva még a pecázást is ki-
próbálhatták.

Ezen a szép napon a „Csi-
béseknek” csodálatos él-
ményben volt részük. 

Köszönjük az önzetlen se-
gítséget, a szíves vendéglátást 
és a felejthetetlen szép napot 
a szervező szülőknek.

A „Csibe” csoportos 
gyerekek,

és a résztvevő felnőttek a
Csokonai úti óvódából 

2009. szeptember 13-14-
én a szlovákiai Magyar Tan-
nyelvű Alapiskola és Gimná-
zium tantestülete tett látoga-
tást a Kiskulcsosi Általános 
Iskolában. Testvériskolánk 
tanári kara vasárnap érkezett 
Magyarországra. Szabadidős 
programjukat a berekfürdői 
strandon töltötték el, ragyogó 
jó időben. Kipirulva, kellemes 
hangulatban foglalták el szál-
lásukat a Varró István Szak-
középiskola Kollégiumában, 
majd a vacsora elfogyasztásá-
ra érkeztek a Kiskulcsosi Ál-
talános Iskolába. A finom va-
csora után szakmai és bará-
ti beszélgetés alakult ki, meg-
tekintettek néhány tantermet 
és élénk érdeklődést tanúsí-
tottak az iskolában folyó ok-
tatás iránt. Másnap, hétfőn, 
újra találkoztunk és meg-
kezdődött a szakmai prog-
ram. Bemutató órákon vettek 
részt a vendégek, amelyek ke-
retében testnevelés, ének, tör-
ténelem, matematika, magyar 
nyelv és fejlesztő órákon fi-
gyelték meg az iskolában fo-

lyó munkát. A látott órákon 
a kooperatív tanulási techni-
kákról, a projektoktatásról és 
a kulcskompetenciák fejlesz-
téséről gyűjthettek tapaszta-
latokat. Az órákat megbeszé-
lés követte, ahol közvetlenül 
a pedagógusoktól kaptak tá-
jékoztatást, ismertetést az al-
kalmazott módszerek ered-
ményes alkalmazásáról. Ven-
dégeink nagyra értékelték az 
iskolánkban tapasztalt peda-
gógiai munkát. Rengeteg kér-
dés fogalmazódott meg, me-
lyek megválaszolásával bizta-
tást kaptak arra, hogy iskolá-
jukban is vezessék be a látott 
módszereket, amelyekkel a 
hátrányos helyzetű tanulók 
oktatásában jelentős előrelé-
pést tehetnek. A kiscsopor-
tos megbeszélések után elő-
adások hangzottak el az In-
tézményi Minőségirányítási 
Program tartalmáról, az au-
ditálási folyamatról, és a pe-
dagógus teljesítményértéke-
lés gyakorlatáról. Ezek után 
az országos kompetencia mé-
rés lebonyolításáról, és az is-

kola eredményeiről adtunk 
tájékoztatást. Betekinthettek 
a mérő anyagokba, a felmé-
rés tartalmi felépítésébe. El-
mondtuk, hogy az eredmé-
nyek ismeretében milyen fej-
lesztési terveket készítünk 
annak érdekében, hogy ta-
nulóink évről, évre sikeresen 
szerepeljenek ezen a megmé-
retésen. A szakmai nap anya-
gát CD lemezen megkapta az 
iskola vezetősége és minden 
pedagógus értékes szakmai 
segédanyagot vihetett haza. 
Úgy gondoljuk, hogy sike-
rült felkelteni az érdeklődést 
a szemléletváltás és módszer-
váltás iránt. Örülünk, hogy 
segíthettünk, és büszkék va-
gyunk arra, hogy bemutat-
hattuk a Kiskulcsosi Általá-
nos Iskolában folyó pedagó-
giai munkát. Megköszönjük 
Mészáros Zsoltné Mariká-
nak, az ESSEN Gyermekét-
keztetési Kft. vezetőjének ön-
zetlen támogatását.

Lakatos Mihályné
tanító

A Kunok Világtalálkozó-
ja zárórendezvényei között 
meghatározó szerep jutott 
a Pusztai Róka Nomád Ha-
gyományőrző Egyesület lo-
vas bemutatójának. Az egye-
sület öt éve alakult, és öt éves 
a szeptember 26-ra meghirde-
tett Kun Hagyományok Napja 
is. A manapság már húsznál 
több tagot számláló egyesület 
ugyan a nomád lovas harcmo-
dor elsajátításán túl a régi élet-
mód egy darabjának a megőr-
zését (zene, tánc, néhány kéz-
műves mesterség, viselet), il-
letve bemutatását, hogy ne 
mondjam propagálását is célul 
tűzte ki. Ezért 
s z e r v e z t é k 
meg a Kun 
H a g y o m á -
nyok Napját, 
és a Kecskeri-
pusztai nyá-
ri táborokat, 
ahol az érdek-
lődő fiatalok 
elmélyülhet-
tek a magyar 
kultúra szá-
zadaiban és minél több isme-
retanyagot szerezhetnek meg 
róla/belőle. Szerencsére a ha-
gyományokra nagy igény mu-
tatkozik a mai Magyarorszá-
gon és a bemutatók más vi-
dékeken is nevet szereznek a 
Pusztai Róka lovasainak és hí-
veket ennek, a mára kicsit eg-
zotikummá lett életformá-
nak és műveltségnek. A csapat 
tagjai az idén eddig Kabán, 
Hévízgyörkön, a tavasszal 
egy ötszáz kilométeres lovas-
túrán vettek részt, amikor a 
Kecskeriből a Dunakanyar-
ba, Pomáz-Dunakeszibe és 
vissza lovagoltak (ugyanilyen 

volt tavaly is, egy Kecskeri-
Pécs-Cece túra), de Kendere-
sen éppúgy tartottak bemuta-
tót, mint Zánkán. A nyár leg-
nagyobb megmozdulása a szé-
kelykeresztúri látogatás volt. 
Testvérvárosunk nagyszabá-
sú rendezvénnyel ünnepelte 
fennállása 550. évfordulóját. 
Erre kapott meghívást a Pusz-
tai Róka, amelynek lovasai 
nemcsak bemutatót tartottak, 
hanem jó nagy túrát tettek Er-
dély hegyei között. „Egészen 
fel”, az északon lévő Énlaká-
ig lovagoltak, aztán Székely-
udvarhelyet megkerülve, Far-
kaslaka érintésével Székely-

derzsig mentek, ahol megnéz-
ték a Szent László legendáról a 
király és a leányrabló kun ös-
szecsapásról készült (igen hí-
res) freskót. Az első székely-
földi bemutató láthatóan je-
les esemény lett a csapattörté-
netben, de amúgy meg, ahogy 
Bene Sándor megjegyezte: „a 
határon túli magyarok előtt 
mindig nagy élmény fellépni. 
Élmény nekünk is és az ottani-
aknak is.” Most pedig – szept-
ember 26-án – az V. Kun Ha-
gyományok Napja következik. 
Ott láthatjuk a karcagi nomád 
hagyományőrzőket.

Elek György

Szeptember 16-án délután 
a szülők, az iskolaszék tag-
jai, valamint a város isko-
láiból érkezett vendégek je-
lenlétében adták át a Kováts 
Mihály Általános Iskola új 
számítógéprendszerrel fel-
szerelt és modern ellenőrző-
feleltető szoftverekkel mű-
ködő számítástechnikai tan-
termét. Chrappánné Papp 
Ágnes igazgatónő üdvöz-
lése után dr. Fazekas Sán-
dor adta át az új tantermet. 
Mint rövid értékelésében ki-
emelte, a 60 db szoftverre és 
a 44 db operációs rendszer-
re sikeres pályázatból bizto-
sították a szükséges 5,2 mil-
lió forintot. Az intézményi 
költségvetésből további 60 

db számítógépeket vásárol-
tak. Az iskolaépület egyéb 
felújítási munkáinak meg-
tekintése után Dedinszky 

László tanár úr és Éliás At-
tila rendszergazda mutatták 
be a 21. századi technika le-
hetőségeit.

Csibe túra

Öt éves a Pusztai Róka Nomád 
Hagyományőrző Egyesület

Szakmai nap a Kiskulcsosi Általános Iskolában

A messze látó pásztor
Szombaton délelőtt, a 
Városháza dísztermében 
nagy érdeklődés mellett 
mutatták be Kárpáti Je-
nő A messzelátó pásztor 
című kötetét. A könyvet, 
amely Kárpáti tanár úr 
önéletírásának máso-
dik része, dr. Varga Gá-
bor ny. főiskolai tanár, 
Rideg István irodalom-
történész-szerkesztő, dr. 
Hajdú Sándor főiskolai 
docens, dr. Tóth István 
városi bíró és dr. Faze-
kas Sándor polgármes-
ter ajánlotta az olvasók 
figyelmébe.
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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

A nagyfalusiak ugyan már 
délutántól várták a kunok be-
jövetelét, még a késő éjsza-
ki órákban is volt, aki kisza-
ladt az utcára. Másnap aztán 
bepótolandó az elmulasztot-
takat, minden jelentős utcán 
végigmentünk, megkoszorúz-
tuk Arany János mellszob-
rát és a hősök emlékművét, 
a helybéli lovasok pedig egé-
szen a város határáig elkísér-
ték a menetet. Bár nagyon fá-
radtak voltak a lovak és lova-
sok, mindenért kárpótolt az 
a lélekemelő fogadtatás, aho-
gyan a szilágysági magyarok 
vártak minket. Szilágynagy-
faluból Ipp, Berettyószéplak, 
Érábrány érintésével Margi-
tára értünk, ahol a környék-
beli gyalogos íjászok csapata 
és a szentjobbi huszárok ve-
zették fel a csapatot a város 
főterére ahol már hatalmas 
sereg várta az ünnepséget. A 

város polgármestere, papjai 
más települések (akiket nem 
érinthetett a menet) polgár-
mesterei jöttek és köszöntöt-
ték a nagy feladatra vállalko-
zó lovasokat. Üdvözlésünkre 
elénk jöttek a debreceni hu-
szárok képviselői is. Margi-
ta mellett, Monostorpetriben 
volt az éjszakai szállás egy 
közösségi házban, ahová a 
helybéliek kiváló vendégsze-
retetének köszönhetően kitű-
nő vacsora és némi tüzes víz 
után igencsak fáradtan tért 
meg a társaság.

Immár a nyolcadik napon, 
augusztus 27-én Monostor-
petriből indultunk és Hegy-
közszentmiklós, Szentjobb, 
Hegyközszentimre és Sza-
lárd érintésével Biharba ér-
keztünk. Az érintett telepü-
lések között mind nagy múlt-
ra tekint vissza, hiszen már 
Szent István államszervezé-

se idején léteztek ezek a tele-
pülések. Szentjobb már a 11. 
században, Szent László ide-
jén vásáros hely volt. Hírét 
a Szent Benedek rendi apát-
ságának köszönhette, ahol 
Szent István jobbját, az erek-
lyét őrizték. Bár fából épült 
monostora a tatárjárás idején 
elpusztult, az ereklyét sike-

rült megmenekíteni, később 
ugyancsak itt őrizték, amíg 
jelenlegi helyére nem került. 
Ma már csak a Monostor-

domb és a jó emlékezet őrzi 
emlékét, no meg a hely szel-
leme vigyázza az itt élők hírét 
és becsületét. Csöpp kis fa-
lu, de varázsos! Ne  mulasszák 
el útba ejteni! A menetet ka-
láccsal, szőlővel fogadták, és 
a szentjobbi hagyományőr-
ző huszárparancsnok Kiss 
István jóvoltából csapolt sör 
is jutott a derékhadnak. A 
szentjobbi lovasoknak legyen 
hála, igazán jól ismerték a te-
repet, s így földúton, jelen-
tős idő és távolság lefaragásá-
val érkezett a menet a bihari 
várba.

Biharba érve régi álma tel-
jesült a csapatnak: a bihari 
földvárban, az avarkori sán-
cok között táborozhattunk. 
Itt fogadott minket Nagy Gi-
zella, a bihari polgármester-
asszony. Ő és Csernák Béla 
tiszteletes úr kötött szalagot a 
zászlónkra. Biharba már ott-

honiak közül is sokat kijöt-
tek, karcagi gyerekek és pe-
dagógusaik, a kunhegye-
si református lelkész, Nagy 
Kálmán és felesége. Felejthe-
tetlen volt, ahogyan a naple-
mentében belovagoltak a mi-
eink a földvárba.

Biharból másnap délben 
már az ártándi határátkelő-

nél voltunk. Minden várako-
zást felülmúlt a határátkelés. 
Lóháton szépen átsétált a csa-
pat a szolgálatot teljesítő ha-
tárőrök elismerő pillantásá-
tól kisérve. Talán ez az egyet-
len igazán jó hozadéka an-
nak, hogy az uniós határok 
nyitottak. Bár volt ló útleve-
le minden hátasunknak, sem-
mi korábban megszokott tor-
túra nem volt a határon. Az 
este Zsákán ért minket a re-
formátus egyház működtette 
Erdei Iskolában. Innen már 
csak Darvas, Füzesgyarmat 
volt a 10. nap úti célja, rövid 
távolság, alig húsz kilométer, 
azért, hogy a csapat kipihen-
ten tegye meg a 11., az utolsó 
nap távolságát.  Füzesgyar-
matról Bucsa érintésével au-
gusztus 30-án 16 órakor, a 
közel hatszáz kilométeres tá-
volságot megtéve, a karca-
gi Kun emlékhelyre, az ősök 
tiszteletére emelt kun bálvá-
nyok közé belovagolt a me-
net.  Hosszú szép volt ez az 
út, nemcsak a fizikai erő, ha-
nem a jellem próbája is. A 
méltósággal vonuló történel-
mi emlékmenet tagjait szép 
ünnepség keretében fogad-
ták a nagykunságiak. Többen 
hangsúlyozták annak jelentő-
ségét, hogy az I. Kun világta-
lálkozó idején, az ősök tisz-
teletére megtett lovas emlék-
menet szimbolikus értelmű: 
a hazatalálást, a szülőföldünk 
iránti elkötelezett hűséget 
mutatja, mert mi már tudjuk 
a helyünket, itt vagyunk ott-
hon.

Dr. Bartha Júlia 
útijegyzete

(vége)

A Kunok útja
Lovas emlékmenet a Radnai-hágótól a karcagi Kun emlékhelyig (3.)

A Kunok I. Világtalálkozója programjainak 
keretében

V. Kun Hagyományok Napja
2009. szeptember 26-27.-én, a karcagi 

Zuglógerben
Szeptember 26. szombat - A nomád hagyományok 

napja

Megnyitót mond: Horváth László, volt kazak 
tiszteletbeli konzul

Egész nap Kun szállás jurtákkal
 Gyógyító jurta: népi gyógymódok alkalmazása, 

csontkovácsolás

 Hagyományos lovasnomád játékok, verse-
nyek:

Délelőtt a lovak viadala, nomád vágta, lovasbirkózás, 
köböre, stb.

9-14 óra Hungária Komondor Klub CAC klubkiállítás 
(érkezés 8 órától)

 III. Karcagi Talpas Íjászverseny (nevezés 9 órá-
tól), Íjászpárbaj (13 órától)

 Csatajelenet nyugat és kelet népei között:
Délután  Sztyeppei népek az íjász útján - Cozmei Mihály
14-17 óra Középkori kun viselet és fegyverismeret - Hi-

dán Csaba
 Lovasnomád harcászat és játékok (PRNHE), va-

lamint Solymászbemutató

Este Színpadi műsorok:
17 óra  alföldi citerazene, karcagi néptánccsoportok, 

Sugalló zenekar, dudás és mesemondó
18:30  A Yenisei együttes urali és altáji népek zenéjé-

nek bemutatója
20 óra A Dobogó Kő zenekar koncertje

Szeptember 27. VASÁRNAP - A letelepedéstől 
napjainkig

Megnyitó mond: Kovács Sándor, a Magyar-Kazak Baráti 
Társaság titkára

Délelőtt Népi játékok, hagyományos ételek főzése, kéz-
műves bemutatók és vásár

  9 óra Néptánc, citera- és tárogató zene
10 óra Csikós- és Huszárbemutató, Harc a betyárok-

kal, Malacfogó verseny
11 óra Fonott ostoraink tüzes pattogása (karikásbe-

mutató)
12 óra Őshonos kun és magyar kutyafajták bemutatója
13 óra Népies fogatok, életképek bemutatója, majd a 

résztvevők bevonulása a városi programokhoz
További információ: www.pusztairoka.5mp.eu
Bene Sándor – 06/20-981-7791

Szeretettel várjuk vendégeinket!

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
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Szeptember 24. (csütörtök)
9:30 órától a városháza dísztermében
A Jászkunság kutatása
Történeti, néprajzi konferencia az 

első Jászkun kongresszus 70. 
évfordulója tiszteletére

 Megnyitja: dr. Hatházi Gábor, az 
Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium szakmai főtanácsadója

 A konferenciát köszönti: 
dr. Fazekas Sándor polgármester, 
országgyűlési képviselő

 Illéssy Ádám, a 2009. év nagy-
kunkapitánya

 - Tudománytörténeti összefogla-
lók

 Elnök: dr. Horváth László, PhD. 
Történész, megyei múzeumigaz-
gató

 - A történettudományi szekció 
előadásai

 Elnök: Bánkiné dr. Molnár Erzsé-
bet, történész levéltáros, az MTA 
doktora, ny. múzeumigazgató

15:00 órától a Városi Csokonai 
Könyvtárban 

Könyvbemutató
 A Karcag Városi Önkormányzat 

támogatásával, a fotoEUROPA 
Könyvkiadó gondozásában Sza-
bó Virág fotóival megjelent,

 Szeretettel vár Karcag című  mi-
ni fotóalbumot ajánlja a kötet 
producere: Farkas Csaba,

 dr. Fazekas Sándor Karcag vá-
ros polgármestere, országgyűlési 
képviselő, és a szakmai szerkesz-
tő: Elek György helytörténész

 A fotóalbum képanyaga vetítésre 
kerül.

 A fotóalbum és CD a helyszínen 
megvásárolható.

 A könyvbemutatót követően a 
karcagi Szikfolt Klub

Kun emlékek textilbe álmodva című 
kiállítása nyílik

 Megnyitja: Nagy Mihályné, a Vá-
rosi Csokonai Könyvtár igazga-
tója

 A kiállítás 2009. szeptember 30-
ig tekinthető meg.

16:00 órától a Városi Csokonai 
Könyvtár  gyermekkönyvtá-
rában

Városunk híres szülöttei című hely-
történeti pályázat eredményhir-
detése

 A rendezvényt megnyitja: Szabó 
Péterné gyermekkönyvtáros

 A pályamunkákat értékeli: dr. 
Kasuba Jánosné, a Könyvtáros 
Tanárok Szakmai munkaközös-
ségének vezetője

 A díjakat átadja: Pánti Ildikó, ön-
kormányzati képviselő

 A gyerekkönyvtárban megte-
kinthető

A kunok mese-és mondavilága
 című rajzkiállítás
18:00 órakor a Déryné Művelődési és 

Ifjúsági Központ II. emeleti dísz-
termében

a Karcagi Szimfonikus Zenekar ünnepi 
hangversenye

 Köszöntőt mond: Dobos László 
alpolgármester

 Műsor:
 Erkel Ferenc: Ünnepi nyitány
 Erkel Ferenc: Bánk bán - részlet
 Közreműködnek:
 Ardó Mária és Daróczi Tamás,
 a Magyar Állami Operaház ma-

gánénekesei
 Beethoven: I. C-dúr szimfónia
 Vezényel: Pazár István karnagy
 A belépés díjtalan

Szeptember 25. (péntek)
10:00 órától a városháza dísztermé-

ben 
A Jászkunság kutatása
 című konferencia
 A néprajzi szekció előadásai
 Elnök: dr. Vajda Mária, PhD. 

néprajzkutató
14:00 órakor a Baross u. 2. sz. alatt 

lévő felújított, műemlék Morgó 
Csárda átadása

 Tárogatón játszik: Plósz Csilla
 A vendégeket köszönti és az ava-

tóünnepséget levezeti:
 dr. Kapusi Lajos alpolgármester
 Ünnepi beszédet mond: dr. Sán-

tha József, a karcagi Nagykun 
Városvédő Egyesület tiszteletbeli 
elnöke

 Emlékező beszédet mond: Hor-
váth György, a Nagykun Nádor 
Huszár Kulturális Egyesület el-
nöke, a Kunszövetség ügyvivője, 
Nagykun főkapitány

 Emléklapok átadása
 Az épület megtekintése
15:00 órakor a Györffy István Nagy-

kun Múzeumban
Kunbabák, kőemberek fotókiállítás
 Kunkovács László DLA h.c., Ma-

gyar Művészetért-díjas, Balo gh 
Rudolf-díjas fotóművész, nép-
rajzkutató anyagából

 A tárlatot megnyitja Varga Mi-
hály országgyűlési képviselő

 A kiállítás október 30-ig látogat-
ható.

16:00 órakor a Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központban

 Kabai Erzsi fazekas, népi iparmű-
vész kiállítása

 A tárlatot megnyitja:
 dr. Nagy Molnár Miklós, PhD,
 a Györffy István Nagykun Mú-

zeum igazgatója
16:30 órakor a Déryné Művelődési és 

Ifjúsági Központban
„A kunok jelképe - a kétfarkú oroszlán 

- Magyarország településeinek cí-
merében” kiállítás Varga Nándor 
gyűjteményéből

 A kiállítást megnyitja: Györ-
fi Sándor Munkácsy-és Med-
nyánszky-díjas szobrászművész, 
karcagi nagykunkapitány

Huszárviseletek a magyar történelem-
ben - kiállítás

 Megnyitó beszédet mond:vitéz 
Györffy Villám András hö. dan-
dártábornok, a Magyar Huszár 
és Katonai Hagyományőrző Szö-
vetség elnöke

 A kiállítás megnyitón közremű-
ködnek:

 Szűcs Attila énekes
 Zongorán kísér: Dusik István
17:30 órakor a Karcagi Ifjúsági Ház 

emeleti nagytermében
„Kunsági arcok”
 Portrék, családfotók, megörökí-

tett jeles napok a XX. század első 
feléből.

 A kiállítást megnyitja Nagy Eme-
se, a Bengecseg Alapítvány kura-
tóriumának elnöke

 A kiállítás megtekinthető: 
 2009. október 9-ig.
18:00 órától a Karcagi Ifjúsági Ház 

földszinti nagytermében:
Cséke Zsolt – Kun Péter:
A háztűzőrző c. film vetítése
 (színes magyar dokumentum-

film, 56 perc)

Szeptember 26-27. a Déryné Művelő-
dési és Ifjúsági Központban 

 Tisza-tavi Polgármesterek Rande-
vúja

„A VÍZ AMI ÖSSZEKÖT”
 A „Kreativitás és Innováció Eu-

rópai Éve 2009”
 Fővédnök: Varga Zoltán önkor-

mányzati miniszter

Szeptember 26-28. A Nimród Bioszál-
loda és Bioétteremben

Polgárok találkozója
 Karcag testvértelepüléseiből ér-

kezett delegációk részvételével

Szeptember 26-án a Zuglógerben
9:00 órától V. Kun Hagyományok 

Napja
Hungária Komondor Klub CAC Klub-

kiállítás
 A rendezvényt megnyitja: Hor-

váth László
 „A kunok tiszteletbeli nagyköve-

te”
A nomád hagyományok napja
 Kun szállás jurtákkal
 Népi gyógymódok alkalmazása, 

csontkovácsolás
 Nomád lovas játékok, versenyek 

(köböre, lovasbirkózás, nomád 
vágta, lovak viadala)

 III. Karcagi Talpas Íjászverseny
 Íjászpárbaj
 Csatajelenet nyugat és kelet né-

pei között
 Sztyeppei népek az íjász útján
 Középkori kun viselet és fegy-

ver bemutató, Solymászbemutató 
,Harc és játék a lovasnomád ha-
gyományban

 („Pusztai Róka” NHE)
12:00 órakor Nomád versenyek és já-

tékokat értékeli és a díjakat át-
adja:

 dr. Kun Péter keletkutató, a Kun-
szövetség ügyvivője

Szeptember 26-án
 Hungária Komondor Klub CAC 

Klubkiállítás
8:00 órakor a kutyák és a kiállítók be-

lépése a kiállítás területére
10:30 órakor a bírálatok kezdete
14:00 órakor Díjátadó ünnepség
 Karcag Város díját átadja:
 dr. Fazekas Sándor polgármester, 

országgyűlési képviselő
16:00 órakor Hungária Komondor 

Klub CAC Klubkiállítás  zárása
A Zuglógerben lévő színpadon
Folklór műsorok:
17:00 órától a mezőtúri Szivárvány és 

Cimbora citerazenekar műsora
17:50 órától a DMIK Kopogók és Pánt-

lika néptánccsoport és a Sugalló 
Népzenei Együttes műsora

18:30 órától Varga Mihály dudás, me-
semondó előadása

19:00 órától Yenisei együttes ura-
li és altáji népek zenéjének be-
mutatója

20:30 órakor Dobogókő együttes kon-
certje

 Konferál: Plósz Csilla

Szeptember 27. (vasárnap)
9:00 órakor a Kun emlékparkban ( a 

Római katolikus templommal 
szemben lévő tér) a Kunok I. Vi-
lágtalálkozója tiszteletére ado-
mányozott kopjafa-avató ün-
nepség

 Alkotó: Szali Mózes fafaragó
 Az avató-ünnepségen résztvevő-

ket köszönti: Pánti Ildikó, önkor-
mányzati képviselő,

 a Karcag Városi Önkormányzat 
Idegenforgalmi és Külkapcsolati 
Bizottsága elnöke

 Avatóbeszédet mond: Rafai Emil, 
Székelykeresztúr város polgár-
mestere

 A kopjafa megáldása, felszentelé-
se

 Koszorúzás
 A kopjafa testvérvárosunk, Szé-

kelykeresztúr ajándéka
9:00 órától a Zuglógerben 
V. Kun Hagyományok Napja
10:00 órakor megnyitó beszédet 

mond: Kovács Sándor, a Jász-
Nagykun-Szolnok megyei Köz-
gyűlés alelnöke, a Magyar-Ka-
zak Baráti Társaság titkára

 Csikósbemutató, Néptánc
 Malacfogó verseny
 Citerazene-, Nagy István tároga-

tós fellépése,
 Huszárbemutató, lovasharc, be-

tyár bemutató
 Fonott ostoraink tüzes pattogása
 Népies fogatok bemutatója
 Magyar kutyafajták bemutatója
 Népi játékok
 Népi ételek főzése
 Kézműves bemutatók, népművé-

szeti kirakodóvásár
 (mindkét napon)
 A rendezvényt a résztvevők fel-

vonulása zárja
10:00 órától „Ketel útja” kis, mobil 

tanösvény gyermekeknek a Dé-
ryné Művelődési és Ifjúsági Köz-
pont és a Bengecseg Alapítvány 
szervezésében

8:00 órától a Zuglógerben bionap és 
biovásár, bioételek főzése, kós-
tolása

10:00 órakor a Nimród Bioszálloda és 
Bioétteremben

Biokonferencia
 Megnyitja: Bodnár György,
 a Kelet-Magyarországi Biokultú-

ra Egyesület elnöke
 Előadások:

10:10 – 11:00 óráig: Klímaváltozás ná-
lunk,-avagy lesznek-e narancsli-
getek az Alföldön?

 Kunhalmok a Nagykunságban
 Előadó: dr. Tóth Albert főiskolai 

docens
11:00 – 11:30 óráig:Életképek az Ül-

lőparti Ökotanya biogazdaság 
mindennapjaiból

 Előadó: Id. Hubai Imre és Ifj.Hu-
bai Imre

14:30 órakor
Kun Hagyományőrző lovasok és foga-

tok felvonulása
 Útvonal: Zuglóger - Liget utca - 

Madarasi út - Varró utca - Kál-
vin út - Kossuth tér – Bajcsy-Zsi-
linszky utca - Püspökladányi út - 
Kálvin út - Kisújszállási út - De-
ák krt. - Liget utca

15:15 órakor a Varró u. 2. sz. épü-
letnél

Csokonai dombormű avatása
 Alkotó: Györfi Sándor Mun kácsy 

–és Mednyánszky-díjas szob-
rászművész

 A vendégeket köszönti: Kovácsné 
Kerekes Katalin önkormányzati 
képviselő, az Oktatási és Kultu-
rális Bizottság elnöke

 Avatóbeszédet mond: Péter Lász-
ló ny. egyetemi tanár

 (Szeged)
 Közreműködik: Domján Sándor, 

a Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium és Egészségügyi 
Szakközépiskola 12.b. osztályos 
tanulója

16:00 órakor a református templom-
ban 

a Kunok I. Világtalálkozójának zá-
ró ünnepsége

 Tárogatón játszik: Plósz Csilla
 Himnusz
 Ökumenikus istentisztelet
 Emlékbeszédek,
 Emlékszalagok felkötése a Ku-

nok I. Világtalálkozója Emlék-
zászlajára

 Kun Miatyánk
 Elmondja: Csíkos Sándor Jászai-

és Csokonai–díjas színművész, 
berekfürdői kunkapitány

 Szép vagy, gyönyörű vagy Ma-
gyarország…

 Előadja: Varga Virág énekes
 Szózat
18:15 órakor Kovács Szilárd orgona-

művész ünnepi hangversenye

Szeptember 26-án 8:00 órától 17:00 
óráig, 27-én 9:00 – 12:00 óráig 
autóbusz és ekhós szekér indul 
óránként a Kossuth téri volt ta-
xiállomás elől a Zuglógerbe.

A Kunok I. Világtalálkozójának programja

Fővédnökök: Nurszultan Abisuli Nazar-
bayev, a Kazah Köztársaság elnöke, a Kazahok  
Világszövetsége elnöke, Talgat Aszyluli Ma-
masev, a Kazahok Világszövetségének alelnö-
ke, Rashid Turaruli Ibrayev, a Kazah Köztár-
saság meghatalmazott magyarországi Nagykö-
vete,  Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnö-
ke, Mandúr László, az Országgyűlés alelnöke, 
Varga Mihály országgyűlési képviselő, Fejér 
Andor, a Jász-Nagykun–Szolnok Megyei Köz-
gyűlés elnöke, dr. Fazekas Sándor polgármes-
ter, országgyűlési képviselő, a Kunszövetség el-
nöke, Smuta Zsolt jászkun főkapitány, Dózsa 
Tamás Károly kiskun kapitány, Vass Lajos jász 
kapitány, Illéssy Ádám nagykun kapitány.

Díszvendégek: A Kun Összefogás Konzorci-

um településeinek és civil szervezeteinek kép-
viseletében Ficsór József, a Kun Összefogás 
Konzorcium elnöke, Kiskunfélegyháza polgár-
mestere, Főtiszteletű Bölcskei Gusztáv, a Ti-
szántúli Református Egyházkerület püspöke, 
Fazekas Róbert testvérvárosunk, a délvidéki 
kun település, Bácskossuthfalva   Helyi Közös-
ség polgármestere, Topolya Képviselő Testüle-
te elnöke (Szerbia-Délvidék),  Rafai Emil, Szé-
kelykeresztúr polgármestere, (Erdély-Románia, 
Zakariás István Szepsi polgármestere ( Felvi-
dék-Szlovákia), Christoph Schmidt Schwarz-
heide polgármestere (Németország), Colette 
Finet Longueau polgármesterasszonya (Fran-
ciaország), Andrzej Chinalski Krosno-Odr-
zaňskie polgármestere (Lengyelország)
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás 
III. emeleti lakás eladó. Tel.: 06/30-359-
5070.
Karcagon családi ház 4 szobás, 2 fürdő-
szobás, tetőteres, klímás, több fajta fű-
tési lehetőséggel, ipari árammal, fúrott 
kúttal, szerelő aknás alsó épülettel több 
generációnak sürgősen, áron alul eladó, 
ill. vállalkozásra is alkalmas. Budapesti 
csere is érdekel.  Tel.: 06/20-669-5366. 
2 szoba + nappalis családi ház eladó. 
Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 11,5 M Ft. Tel.: 
06/70-310-1751 v. 06/30-245-7147.
Debrecenben, a nagyerdei övezetben 
a Kossuth és az Agrár Egyetemhez gya-
log 10 percre frissen felújított kis közös 
költségű 4 emeletes tégla építésű tár-
sasházban földszinti, gázfűtésű, 1,5 szo-
bás, tehermentes lakás egyetemisták-
nak eladó. Befektetésnek kiváló ajánlat. 
Tel.: 06/70-300-9730.
Karcagon téglából épült, összközműves 
kisebb kertes ház építkezési lehetőség-
gel eladó. Érd.: Kg., Apavári u. 21. Tel.: 
06/70-273-7268.
Karcagon felújítandó kertes ház eladó 
vagy értékegyeztetéssel társasházi vagy 
szolnoki lakásra cserélném. Tel.: 06/70-
395-5263.
IV. emeleti 56 m²-es, erkélyes lakás rész-
letfizetésre vagy megegyezés szerint el-
adó. 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.
Téglából épült komfortos tanya sok 
melléképülettel, vízpart mellett, 2.400 
m²-es bekerített gyümölcsössel eladó. 
Villany, víz, kövesút van. Tel.: 06/30-229-
8516.
Bakterház söröző eladó, a telken lévő la-
kóházzal 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).
Ady E. u. 2. sz. alatt, III. emeleten, 52 m²-
es lakás felújítva, központi fűtéssel el-
adó. Tel.: 06/30-978-3330.
Garázs eladó Kg., Széchenyi sgt. 26. sz. 
alatt. Tel.: 06/30-546-4990.
Eladó vagy elcserélhető (I. emeletig) 
3 szobás kertes családi ház. Érd.: Kg., 
Reggel utca 29. Tel.: 06/20-230-3690.
3 szoba + nappalis + garázsos ház el-
adó. Kg., Kisújszállási út 70/c. Tel.: 06/20-
505-3467.
Karcagon 3 szoba + nappalis családi ház 
sürgősen eladó. Budapesti csere is érde-
kel. Tel.: 06/30-409-4218.
Ady E. u. 54. sz. alatti társasházban első 
lakásrész sürgősen eladó hozzátartozó 
melléképületrészekkel. Érd.: a helyszí-
nen a 2-es ajtónál. Tel.: 06/30-682-9751.
Karcagon albérletet keresünk 2 szobás, 
családi házat hosszú távra. Tel.: 06/30-
448-4770.

Karcagon cserépkályhás, gázkonvekto-
ros, 1,5 szobás családi ház eladó. U.itt 
cefre van eladó. Tel.: 59/400-802 (8 órá-
ig, délben és 18 óra után).
Főtéri, 50 m²-es, félig bútorozott lakás 
és egy 51 m²-es erkélyes üres lakás ki-
adó. Tel.: 06/30-345-2558.
Tégla építésű családi házban alacsony 
rezsijű, felújított kis lakás előkerttel, tá-
rolókkal, garázzsal eladó. Kg., Madarasi 
utca központi részén. Tel.: 06/70-567-
4638.
Csendes helyen 2 szoba összkomfortos 
családi ház kis portával, vegyes és gáz-
fűtéssel eladó. Érd.: Kg., Virág utca 3. 
Tel.: 06/30-970-9214.
Új építésű társasházban befejezés előtt 
álló lakás eladó. Tel.: 06/30-336-3854.

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.
Új seprű jól seper. Már kapható az idei 
termésből készült erős kötésű cirok és 
vesszőseprű a karcagi piacokon vagy 
Kg., Takács P. u. 9/a. sz. alatt 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 
udvarban kiadó. Eladó 3 pár 6,60 m 
hosszú könnyűfém. Tel.: 06/30-922-
8856.
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.
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.
Jövedelemkiegészítés diákoknak is! 
Tel.: 06/30-236-5858.
Eladó jó állapotú szekrénysor; üve-
gasztal; 2+1-es bőr ülőgarnitúra; sző-
nyeg; sarokülő szép nagy fotellal; író-
asztal; oroszlán királyos csillár; francia-
ágy fésülködővel és éjjeliszekrénnyel. 
06/30-681-0454.
Römer Yanis Neptun esernyőre csukha-
tó babakocsi eladó. Szürke színű, kön-
nyű, erős, jó állapotú. Ár: 28.000 Ft. 
Tel.: 06/30-254-9237.
Eladó 1 db kovácsüllő, 1 db gyalupad, 
1 db fatüzeléses bojler (kis hibával). 
Tel.: 06/30-503-2884.

Bontott beltéri ajtók, gyermek kerék-
pár olcsón eladók. Tel.: 06/30-740-
6105.
1 db csikós sparhelt, 1 db fagyasztó-
láda, 1 db barna kolónia szekrénysor 
reális áron eladó. Tel.: 06/20-505-3467.
200 l-es fagyasztószekrény eladó. Tel.: 
59/314-831.
Levis farmer, bőrdzseki, veszterncsiz-
ma, öltöny, ingek stb. Biblia, énekes 
könyv, Lélek idomár I-II. 100 éves; pa-
pír- és fémpénz; fényképező; 4 db 
Dunlop új autógumi, bélyeg eladó. Tel.: 
06/30-995-6929.
Eladó 2 db 25 l-es üveg, 2 db 20 l-es 
ballon kanna. Tel.: 59/300-090. 
160 l-es hűtőszekrény; mosógép; cent-
rifuga; 26-os női kerékpár eladó. Tel.: 
59/314-892.
Kb. 100 kg Rozsé szőlő és 500 liter szil-
vacefre eladó. Tel.: 59/400-654.
Kiságy baldachinnal és 12-es gyermek-
bicikli eladó. Tel.: 06/30-647-7454.
Gyermekágy és járóka eladó. Érd.: Kg., 
Liget utca 43. Tel.: 06/30-562-5183.
Csillárok, hősugárzó, heverő takaró, 
fiú irha bunda, férfi műbőr kabát, öltö-
nyök, cipők eladók. Tel.: 59/313-526.
Műanyag hordó (200 l-es); új 200 l-
es vashordó; új samat tégla; új B-30-
as tégla; benzines fűnyíró; elektromos 
fűnyíró; CO hegesztő (220 W-os 180 
A); 40x40-es pala; kúppala; új és hasz-
nált ajtók; használt ablakok; Szieszta 
kályha; hordozható cserépkályha; 
csempekályha ajtó; színes TV; Hajdú 
mosógép; centrifuga; 13”-os 14”-os 
és 15”-os új és használt gépkocsi gu-
mik; utánfutó 2100x1200-as eladó. Tel.: 
59/312-679.
Lucernaliszt eladó. Érd.: Kg., Kinizsi ut-
ca 45.
A műanyag boltban (Kg., Tőkés u. 3. 
sz.) krizantém és árvácska palánta kap-
ható.

Állat
Fajtatiszta 9 hetes yorkie kislány ku-
tya eladó. Kétszer oltva, féregtelenít-
ve. U.itt yorkie kannal fedezést válla-
lok. Tel.: 06/70-397-8811.
Németjuhász és puli kiskutyák cse-
rélhetők állatra, szemes takarmányra 
vagy eladók. Tel.: 06/30-393-3343.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jelzá-
loghitel. Személyi hitelek, lakásvásárlá-
si hitel. Több banki háttérrel! Teljes kö-
rű ügyintézés! 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 szö-
vet és bársony nadrág varrását rövid 
határidőre vállalom. Tel.: 06/70-300-
9730.
Öregek gondozását, takarítást vállalok. 
Tel.: 59/401-447 (16 óra után)
Motoros láncfűrésszel fakivágást és fel-
vágást vállalok hazaszállítással vidék-
ről is! Tel.: 06/30-336-6142.
Idős nénik ház körüli munkákban, be-
vásárlásban segítenék Karcagon (meg-
bízhatóság). Tel.: 06/30-358-5947 (15 
h. után)

ApróhirdetésTámogatóink
Kun Összefogás Konzorcium; Oktatási és Kulturális Mi-

nisztérium; Önkormányzati Minisztérium; Otp Bank Nyrt.; 
Berek - Bio Pékség; BF Security Bt. Karcag; Civil Biztonsági 
Szolgálat Zrt. Budapest; Euro Kft.; Essen Kft.; FLATAZOR; 
Györfi Sándor  Munkácsy-és Mednyánszky-díjas szobrász, 
karcagi nagykunkapitány; Ifj. Györfi Sándor kőfaragó; Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés, Szolnok; Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés, Kecskemét; Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Múzeumok Igazgatósága; Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gye Tudományáért Közalapítvány; Horváth László, a LAC 
Holding Zrt. vezérigazgatója; Horváth és Tsa. Kft. Karcag; 
Hubai és Társai Kft.; Hubai Kertészet; Karcagi Többcé-
lú Kistérségi Társulás;  „Karcag testvérvárosaiért” Közala-
pítvány; „Karcagért” Közalapítvány; Karcag Város Önkor-
mányzata; Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksá-
ga; Karcagi Kunlovarda; Karcagi Lovas Egyesület; Karcagi 
Polgárőr Egyesület; Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesü-
let; Kováts Mihály Huszár Emlékraj; Kulturális Örökségvé-
delmi Hivatal; Kunszövetség; KVG Kft. Karcag; Magyar-
Kazak Baráti Társaság;  Magyar Huszár és Katonai Hagyo-
mányőrző Szövetség; Magyar Művelődési Intézet és Kép-
zőművészeti Lektorátus; Magyar Posta Zrt. karcagi fiókja; 
Nagykun Hagyományőrző Társulás; Nagykun Víz- és Csa-
tornamű Kft.; Nagykunsági Környezetvédelmi Területfej-
lesztési és Szolgáltató Kft.; Nimród Bioszálloda és Bioétte-
rem; Sport Szolgáltató Központ; Polgármesteri Hivatal, Kar-
cag; „Pusztai Róka” Nomád Hagyományőrző Egyesület; Pro 
Musica Alapítvány, Karcag; Református Egyházközség; Ül-
lőparti Gazdaszövetkezet

Médiatámogatóink: 
MTV 1, Duna Televízió, Hálózat Televízió; 

Karcagi Hírmondó, Karcag Televízió, Mediátor Televízió

Rendezők
Karcag Város Önkormányzata; Jász-Nagykun–Szolnok 

Megyei Múzeumok Igazgatósága; Hungária Komondor 
Klub, Budapest; Szféra Egyesület; Polgármesteri Hivatal; 
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ; Györffy István 
Nagykun Múzeum; Kunszövetség; „Pusztai Róka” Nomád 
Hagyományőrző Egyesület; Pro Musica Alapítvány; Szik-
folt Klub, Karcag; Magyar-Kazak Baráti Társaság; Sport 
Szolgáltató Központ; Városi Csokonai Könyvtár; Karca-
gi Ifjúsági Ház; Bengecseg Alapítvány; „Karcag testvérvá-
rosaiért” Közalapítvány; Nimród Bioszálloda és Bioétte-
rem; Karcagi Nagykun Népművészek Egyesülete; Karcagi 
Nagykun Városvédő Egyesület; Karcagi Református Egy-
házközség; Karcagi Rákóczi Szövetség Egyesület; Kováts 
Mihály Baráti Társaság Egyesület
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Moziműsor
Szeptember 25. 

péntek
 Mamma mia!
 Angol-amerikai zenés 

vígjáték
Szeptember 29. kedd
 G.I.Joe – A 

kobra árnyéka
 Amerikai akciófilm

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 25. péntek, 
szombat, vasárnap, hétfő

18.00  Műsorajánlat
18.05 Sajtótájékoztató a városhá-

zán
18.25 Mazsorett fesztivál II. rész
19.05 Nagykunsági Krónika – váro-

si közéleti magazin
 Aktuális kérdések
 - stúdióbeszélgetés
 vendég: Kurucz István
 Karcagi hírek
 - Városi beruházások meg-

tekintése dr. Fazekas Sándor 
polgármester úrral

 - Lovasok jöttek Kazahsztán-
ból

 - rendőrségi road show
 - Balesetek a négyesen
 Háttér
 Vendég: Magyar István
20.10 Kárpáti Jenő könyvbemuta-

tója
21.30 Nyugdíjasok találkozója Be-

rekfürdőben
2009. szeptember 29. kedd, szerda
18.00  Műsorajánlat

18.05  Jöjjetek hozzám – reformá-
tus Istentisztelet

19.10  Megyei tükör –magazin
19.40 Karcag Sport – futballmérkő-

zés közvetítése
21.10 Főtéri randevú

2009. október 1. csütörötök
18.00  Műsorajánlat
18.05  KUNOK I. Világtalálkozója
 Konferencia I. rész
19.05  Nagykunsági Krónika – váro-

si közéleti magazin
 Aktuális kérdések
 - stúdióbeszélgetés
 Karcagi hírek
 - Vesszőfonó kiállítás
 - Testvérvárosunk lett Kun-

szentmiklós
 - Kun Hagyományok Napja
 Háttér
20.10  A Felújított Morgó csárda 

avató ünnepsége
21.00  Karcagi Szimfónikus Zenekar 

koncertje 

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
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Labdarúgás

Szeptember 16-ára virradó-
ra a külső MOL-kútnál parko-
ló hajdúbagosi férfi által vezetett 
járműszerelvény üzemanyagtar-
tályának tetejét feszítette le is-
meretlen személy és a tankból 
300 liternyi gázolajat szívott le, 
83.100 Ft kárt okozva ezzel a sér-
tettnek.

Szeptember 16-án 20 óra kö-
rüli időben a Karcag és Püspök-
ladány közötti vasúti pályasza-
kaszon – a vasúti átjáróban – egy 
Opel Cadett típusú személygép-
kocsi a vasúti fényjelző készü-
lék tilos jelzése ellenére a sínek-
re hajtott, mely következtében a 
vasúti átjáróban összeütközött a 
Karcag irányából érkező vonat-
tal. A mozdonyvezető megállí-
totta a szerelvényt, kiszállt a vo-
natból és mire az autóhoz ért, a 
sofőrt már nem találta a kocsi-
ban, mert elszaladt. Személyi sé-
rülés nem történt.

 
Szeptember 18-án délután egy 

kerékpáros közlekedett a Kacsóh 
úton, és balra akart kanyarod-
ni, azonban előzőleg nem nézett 
hátra és karjelzéssel sem jelezte 
szándékát. Emiatt a mögötte, ve-
le azonos irányban haladó helyi 
segédmotor kerékpáros férfi - fé-

kezése ellenére - elütötte a bicik-
list. A baleset során mindkét sze-
mély nyolc napon belül gyógyuló 
könnyű sérülést szenvedett, a kár 
30 ezer forint.

Szeptember 19-én az egyik 
üzletben hamis gyanús tízezres-
sel akart fizetni egy férfi, amit 
azt megelőzően a rokonaitól kért 
kölcsön. A bankjegyet a rend-
őrök lefoglalták.

Szeptember 20-án éjszaka egy 
férfi társaival megjelent egy má-
sik férfi háza előtt. Amikor a tu-
lajdonos a kaput kinyitotta, az ér-
kező egy késsel vízszintes irány-
ban vágómozdulatot tett felé. A 
férfi hátralépett, így a kés csak a 
pólóját vágta ki. Azt követően a 
támadók bementek az udvarára, 
ahol „Kapjátok el, meg kell ölni!” 
„vezényszóra” üldözni kezdték 
az ott lakót, aki az udvarlábas 
telken keresztül elmenekült. Tá-
madói tovább üldözték, mely so-
rán a kerítés egy szakaszát is ki-
borították, majd elmentek. A fő 
támadót a rendőrök őrizetbe vet-
ték és a Ceglédi Rendőrkapitány-
ság fogdájára szállították, majd a 
bíróság elrendelte az előzetes le-
tartóztatásba helyezését.
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés

2009. szeptember 19.
Mészáros Éva – Nagy Zoltán 

Lajos
Papp Orsolya – Magyar Já-

nos Zsolt
Varga Krisztina Ilona – 

Györfi János

Karcag – Mezőtúr 3:1 (1:0)
Karcag, 145 néző. Jv.: Kerepe-

si (Munkácsi, Kökény)
Karcag: Móga, Kéki, Orosz, 

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

Játékos-edző: Orosz István
A tizedik percben Nagy R. 18 

méteres lövése centiméterekkel 
elzúgott a jobb felső sarok mel-
lett. A tizenkettedik percben 
Nagy D. a kapu elé gurított és a 
jókor érkező Erdei a kapu köze-
pébe lőtt (1:0). Az ötvenhetedik 
percben nagy R. szögletét Kar-
dos az ötösről a kapu közepé-
be fejelt (2:0). A hatvannyolca-
dik percben Moldván kiugrott 
a jobb oldalon és a jobb sarok-
ba lőtt (2:1). A nyolcvanharma-
dik percben Nagy D. elhúzott a 
bal oldalon, de a beadása lepat-
tant a védőkről és a szemfüles 
Szabó D. közelről a hálóba gurí-
tott (3:1).

Jók: Nagy D., Erdei, Bujdosó, 
Lévai, Kéki ill. Lénárt, Horváth 
K., Moldván, Varga

Muzsai Róbert: Ha a me-
zőnyben többet birtokoljuk a 
labdát, meglepő eredmény is 

születhetett volna. És tudom, 
hogy képesek vagyunk rá. Gra-
tulálok a hazai csapatnak a győ-
zelemhez.

Orosz István: A vendégcsa-
pat megnehezítette a dolgunkat, 
de igazságos eredmény született.

Ifjúsági mérkőzés

Karcag – Mezőtúr 0:1
U 13-as korosztály: Mezőbe-

rény – Karcag 0:1
Góllövők: Mészáros K.
U 15-ös korosztály: Mezőbe-

rény – Karcag 1:4
Góllövők: Lázók S. (3), Ha-

mar J.

Megyei III. osztályú 
labdarúgó bajnokság

Agrosprint Karcag II. - Ör-
ményes 3:1 (3:1)

Karcag, 60 néző. Jv.: Kovács
Karcag: Bartha, Kovács I., 

Méhes, L. Kis, Kovács Cs., Ko-
vács Cs. II., Horváth D., Varga 
Zs., Varga J., Oláh, Bíró Cs.

Cserék: Labonc, Lajkovics, 
Czinege

Játékos-edző: Varga Zsolt
Góllövők: Bíró Cs. (2), Oláh.

B. I.

Megyei I. osztályú 
labdarúgó bajnokság

Szeptember 25. péntek
Berek – Kiss A. úti

Szeptember 26. szombat
 Berek – Kiss A. úti – nyitva 13 

óráig
 13 – 18 óráig Berek – Kiss A. úti
 18 órától Kígyó – Horváth F. úti
Szeptember 27. vasárnap
 Kígyó – Horváth F. úti
Szeptember 28. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Szeptember 29. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Szeptember 30. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti
Október 1. csütörtök
 Betánia – Széchenyi sgt.
Október 2. péntek
 Berek – Kiss A. úti

Gyógyszertári 
ügyelet
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Az elmúlt hétvégén, az észa-
ki régió U-9-es csapatainak ki-
írt bajnokság első fordulójában, 
Egerben lépet pályára kölyök-
csapatunk. A srácok egy dön-
tetlentől eltekintve, valamennyi 
meccsüket megnyerték, így a 
győztes Diósgyőr mögött (csak 
rosszabb gólkülönbséggel) 
megszerezve az ezüstérmet. Azt 
az érmet, ami igencsak szépen 
csillogott a gyerekek nyakában, 
s amit a szülőkből verbuváló-
dott „B” közép nagy ovációval 
és vastapssal jutalmazott.

Az „ezüst” fiúk: Erdős Ró-

bert, Balajti János, Csontos 
György, Kovács Gergő, Karsai 
Bálint, Tóth Roland, Czombos 
Bence, Molnár János, Kiss Sán-
dor, Czinege Tamás.

Edző: Antal Lőrincz.
Az egri forduló végeredmé-

nye: 1. Diósgyőr, 2. Karcag, 3. 
Eger, 4. Füzesabony, 5. Pásztó, 
6. Kazincbarcika.

A következő forduló a hason-
ló jó szereplésben reménykedve 
Kazincbarcikán lesz.

HAJRÁ KICSIK,HAJRÁ 
KARCAG!!! 

Czinege János

Ezüstérmes a kölyökcsapat

Karate hírek
Amint azt Gyarmati Imré-

től, a karate szakosztály veze-
tőedzőjétől megtudtuk, az el-
múlt hétvégén rendezték meg 
Szeghalmon a regionális kara-
teversenyt, amelyen már ha-
gyomány, hogy a Kio-kushin 
karate mellett a Kick-box és a 
Teekvando sport irányzatok is 
részt vettek. A versenyen 18 te-
lepülés 110 versenyzője lépett 
a tatamira. A karcagi szakosz-
tályt 8 versenyző képviselte az 
utánpótlás korcsoportban. A 
fiatalok jól helytálltak és szép 
eredményeket értek el. Majd-
nem mindegyikük bejutott a 
döntőbe és így az éremtábláza-
ton is előkelő helyen zártak.

Serdülő nehézsúly: I. Kemény 
Anett, gyermek II. kategória: 
I. Kozák János, gyermek I. ka-
tegória: I. Bene László, serdü-
lő fiú nehézsúly: II. Lép Dániel, 
gyermek II. nehézsúly: II. Szabó 
Klaudia, gyermek II. könnyű-
súly: II. Csanádi Zádor.

A birkózóknál is megkezdődött a 
versenyszezon. Amint azt ifj. Kurucz 
Istvántól, a karcagi SE birkózó szak-
osztályának edzőjétől megtudtuk, 
szeptember 12-én léptek szőnyeg-
re Orosházán. A meghirdetett Diák I. 
Szabadfogású Birkózó Rangsorverse-
nyen és Diák II. és Gyermek Szabadfo-
gású versenyen kilenc karcagi birkó-
zó mérte össze tudását az ellenfelek-
kel. A versenyen az 1996-97-ben és 
1999-ben született ifjú birkózók sze-
repeltek. 

Karcagi eredmények: Diák I. kor-

csoportban: Horváth Dániel III., Szabó 
Kristóf III., Kovács Tamás II. Gaál István 
I., Csík Krisztián III. Gyermek kategóri-
ában: Kun István I. helyezett lett. 

A karcagi kötöttfogású rangsorver-
seny október 3-4-én kerül megrende-
zésre. 

A szakosztály vezetősége várja az 
ifjú – 5-10 éves korú – birkózás iránt 
érdeklődőket a Papp Béla utca 2. 
szám alatt nemrég kialakított edző-
teremben. Az edzések időpontjai: 
hétfő, szerda és csütörtöki napokon 
16:30 órai kezdettel.

Birkózás


