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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Figyelem!

Értesítjük lapunk olvasóit és 
hirdetőinket, hogy a Karcagi 
H í r m o n d ó  a z  é v t i z e d e s 
gyakorlatnak megfelelően 
június 7-től  szeptember 
3 - i g  ké t h e t e n t e,  v a g y i s 
a  k ö v e t k e z ő  s z á m a i n k 
a u g u s z t u s  1 3 - á n  é s 
augusztus 27-én jelennek 
meg. Szeptember 6-tól áll 
vissza a megszokott heti 
megjelenés. A szerkesztőség 
természetesen minden héten 
ügyeletet tart.

Karcagi Hírmondó 
Szerkesztősége

A múlt hét péntekén a 
Kunagro ‘21 Kft. főmérnö-
ke, Domján Sándor gépko-
csiján indultunk elkészíte-
ni az idei aratási riportot. Az 
előző nap futó felhőszakadá-
sa után visszatért hőségben, 
a több helyen járhatatlanná 
lett útszakaszt leküzdve au-
tóztunk ki a kft. bócsai dűlő-
beli földjeihez. Az útközben 
látott táblákon, mint vala-
mi harckocsinyomok, mély-
re vágott gödrök mutatták a 
korábbi aratási próbák, és a 
munkagépeket fogságba ej-
tő sár küzdelmét. Hasonló 
évre, halljuk útközben a fő-
mérnöktől, még idős embe-
rek se emlékeznek. Talán az 
1953-as és a ‘70-es árvíz utá-
ni aratás volt ilyen keserves. 
Ez még azokon is jócskán 
túltesz, hisz az év első felé-
ben két évi csapadék esett le. 
A fényképezésre és beszélge-
tésre kiszemelt táblánál „fel-
lánctalpazott” kombájn vág-
ja a búzát, látszólag akadály 
nélkül, de amint kiszállunk 
az autóból, érzem, hogy a ta-
laj süllyed-süpped a talpunk 
alatt, a tábla egyik „hajlásá-
ban” (mélyebb pontján) pe-
dig nagyon figyelni kell a sár 
miatt.

- Milyen ütemben halad az 
aratás?

- Nagyon sokan, akik nem 

tudták finanszírozni a lánc-
talp beszerzését a kombájn-
ra, a hagyományos gumi járó-
szerkezettel próbálják levág-
ni a kalászosaikat. Ez részben 
sikerül. Nagyon sok elaka-
dással, gépkínozással halad 
a munka, és sok helyen olyan 
nyomok maradnak a táblá-
ban, amit nagyon nehéz lesz 
majd elművelni. A mi cégünk 
három géppel dolgozik. Az 
egyikre megvásároltuk a lánc-
talpat, mert ahogy itt is lát-
juk, a táblának vannak olyan 
részei, ahol gumissal is lehet 
menni, de csak lánctalpas já-
rószerkezettel lehet átmenni 
például a táblán belüli vízfol-
tokon.

- Ez nyilván megdrágítja a 
munkát.

- Maga a lánctalppal való 
üzemeltetés nem jelent több-
letköltséget, de a lánctalp 
megvásárlása igen. Ilyen prob-
léma nemcsak nálunk van, 
(hanem pl. Bajorországban is) 
és a megugrott kereslet meg-
mutatkozik az árakon is.

- Milyennek ígérkezik a ter-
més?

- Nagyon vegyes a kép. En-
nek a táblának a tetején példá-
ul nem állt meg a víz, maga a 
termés tehát jó, öt tonnás át-
lagú, azokon a részeken, ahol 
le tudunk aratni. A talaj a ta-
valyi lazítás mélységéig telítő-
dött vízzel, vagyis csak lánc-
talpas járószerkezettel bírja el 

Keserves aratás

XIX. Nagykunsági 
Kulturális Napok

2010. augusztus 19-22.
A rendezvénysorozat fővédnökei:

VARGA MIHÁLY 
államtitkár 

DR. FAZEKAS SÁNDOR 
vidékfejlesztési miniszter

Védnökök:
KOVÁCS PÁL 

helyettes-államtitkár
DOBOS LÁSZLÓ 

alpolgármester

A rendezvény részletes programja 
a 2. oldalon olvasható

Gondot okoz az átázott talaj

Folytatás a 3. oldalon

A múlt hét közepén, a vá-
rost és közvetlen környékét 
elárasztó kiadós eső után a 
hétvégére megérkezett a me-
teorológiai szolgálat által jel-
zett folytatás, s vasárnap haj-
nalban már zuhogó esőre éb-
redtünk. Kora délelőttig leg-
alább 40 milliméter csapadék 
zúdult a városra és környéké-
re, s ez a mennyiség estére el-
érte az 57 millimétert. A hir-
telen érkezett víztömeg a vá-
ros a korábbi felhőszakadások 
tapasztalataiból jól ismert te-
rületein okozott problémákat. 
Lévai Kálmán alezredes, tűz-

oltóparancsnok tájékoztatá-
sai szerint 6:30 körüli időben 
jöttek az első segélykérő ri-
asztások, s a nap közbeni eső-
től jelentős utánpótláshoz ju-
tó víztömeg egész napos mun-
kát jelentett a tűzoltóknak. A 
problémát, a visszaduzzadó 
víz feltorlódását, az árkok ki-
öntését az okozta, hogy a hir-
telen érkezett esőt az átereszek 
nem tudták elvezetni. A nap 
folyamán tizenkét helyszínen 
– a Kossuth Lajos utcán és a 
Szent István sugárúton, a déli 
városrészen, a Mészáros utca 
környékén, és (újdonságként) 
a Liget utcán – szivattyúztak, 
segítve ezzel a víz lefolyását. A 
tűzoltók mellett a Városgond-
nokság kilenc munkatárs és 

kotrógépe is bevetésre került. 
A riadalmon kívül nagyobb 
baj nem történt. A korábbi ta-
pasztalatok nyomán karban-
tartott árkok, s egy-két kivé-
tellel az átereszek is jó minő-
ségűek. 

- Az évek során szerzett ta-
pasztalatok világosan megmu-
tatták, hogy a felhőszakadá-
sokkal jelentkező vízelvezetési 
problémák elsősorban a város 
mélyebben fekvő részeit, illet-
ve a belváros egy részét érintik 
- mondta az eseményeket ér-
tékelve Dobos László alpolgár-
mester. - Ahhoz, hogy a csapa-

dékvíz a nagyobb vízgyűjtők-
be folyjon, mindenképpen idő 
kell. Szokványos esőknél nin-
csen probléma, a hirtelen ér-
kező nagy mennyiségű csapa-
dék elvezetését viszont nem 
bírják az átereszek. Én csak 
azt tudom kérni a helybeliek-
től, hogy a hasonló helyzetek-
re gondolva, mindenki gon-
dosan tartsa rendbe a saját át-
járóját. Nézze meg az áteresz 
rendben van-e, nincsen-e eltö-
mődve? S lehetőség szerint ne 
essenek pánikba, hiszen jól is-
merjük már a kritikus helye-
ket, ahol lépni kell, hogy ne 
legyen semmiféle anyagi kár. 
Ezt eddig is megtettük és ez-
után is meg fogjuk tenni.

Elek György 

„A biogazdálkodás, környezetvédelem 
új energiahordozók”

A nemzetközi konferencia részletes programja 
a 3. oldalon

Felhőszakadás

2010. augusztus 14.
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Közéleti szilánkok

Függő játszma
(avagy, meccs 

a megszorítókkal)

A szokatlanul szélsőséges és vál-
tozékony időjárás úgy tűnik nincs 
különösebben negatív hatással a po-
litikai közéletre. Az új kormány el-
ső hatvan napjában gőzerővel intéz-
kedett és a parlamentben is ugyan-
így folytak a törvénymódosítások és 
törvényalkotások. Nemsokára több 
olyan új törvény lép majd hatály-
ba, amely pozitív folyamatokat in-
díthat el: pl. a közbiztonságban. De 
a nemzetgazdaság több szektorá-
ban is. Ezek nagy részét könnyen át-
látja és megérti az átlagos művelt-
séggel rendelkező állampolgár is: pl. 
a 20 ezer Ft alatti lopások sem lesz-
nek ezután „bocsánatos bűnök”. Vi-
szont az IMF-el (Nemzetközi Valuta-
alappal) és a Világbankkal, valamint 
az EU-val történő tárgyalások meg-
értéséhez már kell némi közgazdasá-
gi alapismeret, bár még ha rendelke-
zünk is ezekkel, ebben a kánikulában  
nehezebben forog laikus agyunk. 
(Apropó: a melegről jut eszem-
be: Moszkvában megdőlt az eddi-
gi rekord, - ha jól emlékszem – 37,2 
C fok a legújabb. Persze, nem ezért 
nem engedélyezték ott a meleg fel-
vonulást. Amit bizony Budapes-
ten megtartottak a szokásos „balol-
dali” MSZP-s szimpatizánsok rész-
vételével. Akik ugye ezt emberjogi-
lag teljesen helyénvalónak tartották, 
ugyan úgy mint az IMF megszorítá-
sait is. Amiből egyszerű parasztlogi-
kával az vonható le: a melegség és a 
megszorítások egy cipőben járnak. 
Lehet, hogy Hócipő helyett indíta-
nak majd egy Hőcipő c. lapot…?)

Amint várható volt, nagy vitá-
kat váltott ki a Világbankkal folyta-
tott tárgyalások megszakadása. Pe-
dig a kormányfő nem akarta emel-
ni a 3,8%-os hiánycélt – viszont ab-
ban már nézeteltérések merültek föl, 
hogy az IMF határozza meg a meg-
szorításokat, illetve, hogy egyáltalán 
megszorítások legyenek! Ez bizony 
meglepte az IMF tárgyaló tagjait.  40 
éve nem ezt szokták meg – és lég-
kondicionált terem ide, vagy oda, 
majdnem hőgutát kaptak. (Bizonyos 
fokig érthető ez, hiszen az SDR-el, a 
hitelek Különleges Lehívási Rendsze-
rével mindig nyeregben érezték ma-
gukat.)

Érdekes és furcsa dolog ez, mert 
hiszen Romániában a hiánycélt szin-
te a duplájára engedték. A megszo-
rítások viszont olyanok lesznek, amit 
nem tudom, hogyan visel el egy át-
lag román állampolgár… (Még a 
nyugdíjakat is csökkenteni akarták, 
ami – nem túlzok! –egyesek éhen-
halását jelentette volna.)

Szóval egy biztos: uborkaszezon 
nem lesz a nyáron a nagypolitiká-
ban sem. Mert sok közgazdász szak-
ember szerint is megjósolhatatlan, 
hogy a IMF-el folyó függő játszmá-
ban, az nyer-e, aki időt nyer? Remél-
jük, bejön a magyar közmondás…

- ács -

Augusztus 19. (csütörtök)

10:00 A Városi Gyógyvizű Strandfürdő-
ben

 Strandröplabda-bajnokság
10:00 A Városi Csokonai Könyvtárban
 Könyvbemutató
 Dr. Bartha Júlia: Népviselet a 

Nagykunságon
 A könyvet bemutatja: Ruzicska Fe-

renc helytörténész, újságíró
 Kurucz János: Római katolikus 

családok „a karcagi reformátusok 
tengerén”

 A kötetet a szerző ajánlja az olva-
sók figyelmébe

 A kötetek a helyszínen megvásá-
rolhatók és dedikáltathatók.

16:00  A Déryné Művelődési és Ifjúsági 
Központ II. emeleti dísztermében

 A XVIII. Nagykunsági Kulturá-
lis Napok megnyitása

 Megnyitja: Dobos László alpol-
gármester

16:15 A Bácskossuthfalván működő 9+1 
Nemzetközi Művésztelep alkotó-
inak és Novák Mihály festőmű-
vész kiállításának megnyitása

 A tárlatot megnyitja: Szombathy 
Bálint képzőművész, művészeti 
író

 Közreműködik: Kiss Katinka nép-
dalénekes

17:30 A Kálmán utcában 
 A Múzeumpark kovácsoltvas ke-

rítésszakaszának avatóünnepsége
 Avatóbeszédet mond: Dr. Sántha 

József, a Karcagi Nagykun Város-
védő Egyesület tiszteletbeli elnöke

21:00  A Karcagi Ifjúsági Ház udvarán
 Akusztikus zenei est 
 Fellép: a Nossa és a Haelo 

Unplugged
 A belépés díjtalan!

Augusztus 20. (péntek)
Szent István napi ünnepségek

8:30 A Kossuth téren
 Az Országzászló felvonása
 Közreműködnek: a Kováts Mihály 

Huszárbandérium tagjai

9:00 A Szent István templomban 
 Szent István napi búcsúi szent-

mise
 Körmenet a Szent István szobor-

hoz
11:00  A Városháza dísztermében
 Ünnepi önkormányzati ülés
 Az ünnepi ülést megnyitja és leve-

zeti: Dobos László alpolgármester
 Nemzeti ünnepünk tiszteletére kö-

szöntőt mond: Balog Zoltán ál-
lamtitkár

 Kitüntetések átadása
 Ünnepi műsor
 Közreműködik: Koppány Mária 

előadóművész, Erdei József elő-
adóművész, Szabó Csilla lélekápo-
ló énekművész

15:00 A Kossuth téri parkban
 Ügyességi kutyabemutató

16:00 Aratófelvonulás
 Útvonala: Erzsébet liget - Liget ut-

ca - Deák krt. - Kisújszállási út - 
Vasút út - Széchenyi sgt. – Kacsóh 
utca - Dózsa György út- Kossuth 
tér - Madarasi út – Deák krt. - Li-
get utca - Erzsébet liget

17:30 A Kossuth téri színpadon
 Folklór műsor
 Az új kenyeret átveszi, az emlék-

szalagot felköti: Dobos László al-
polgármester

 A műsorban közreműködik: a 
Déryné Művelődési és Ifjúsági 
Központ Bokréta, Kopogók, Pánt-
lika és Iringó néptánccsoportja

 Kísér a Suttyomba zenekar, Az Er-
kel Ferenc Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény tanárai és növen-
dékei

20:00 A Kossuth téri színpadon
 Az államalapító
 - Ünnepi műsor -
 Fellépők a Sziget Színház művé-

szei: Pintér Tibor, Makrai Pál, 
Papadimitriu Athina, Vörös 
Edit, Bordás Barbara, Bencze 
Sándor, és táncosok

21:45 – 01:00 Utcabál
 Közreműködik az ORIGO együt-

tes

Augusztus 21. (szombat)
 Zuglógerben

VI. Kun Hagyományok Napja

9:00 – 11:00 A lovaspályán
 Lovasjátékok - versenyek
 Lovas ügyességi verseny
 Lovasíjász verseny, nomád vágta
9:00 A „Gémeskútnál”
 IV. Talpas Íjászverseny
11:00 A lovas pályán
 Tárogatón játszik Nagy István 
 Ünnepélyes megnyitó
 Megnyitó beszédet mond: Kovács 

Sándor, a Jász-Nagykun–Szolnok 
Megyei Közgyűlés alelnöke

11:15 Nyílzápor az összes résztvevő gya-
logos- és lovasíjász részvételével

 Bokréta néptánc együttes fellépése
 Köböre bajnokság 
 V. Lovasbirkózó Verseny
13:00 A „Gémeskútnál”
 Lovas versenyek eredményhirdeté-

se
 Íjászpárbaj
13:15 Ebédszünet 
 Huszárbemutató 
 Íjászpárbaj döntője
 Talpas íjászverseny eredményhir-

detése 
 Csikósbemutató 
 Magyar kutyafajták bemutatója 
 Fonott ostorok tüzes pattogása
 Népies fogatok, őshonos állatok 

bemutatója 
 Betyárbemutató 
 Iringó néptánckör 
 Pacsirta Citera Zenekar 
17:15 Harc és játék a lovasnomád hagyo-

mányban 
 Zárókép

19:00 A „Kunszálláson”
 Programok a nomád táborban
 Szerepi Nagy Attila mesél, keleti 

zene és táncház a Sugalló Zene-
karral

 Egyéb programok:
 Magyar Ebtenyésztők Orszá-

gos Egyesülete szervezésé-
ben magyar pásztorkutya fajták 
tenyészszemléje és ösztönpróbája, 
tájkutya fajták bemutatása,  Kéz-
művesek vására, Népi ételek főzé-
se, ”Kunszállás” jurtával és kon-
tyos kunyhóval

10:00 A Varró István Szakiskola, Szak-
középiskola és Kollégium udvarán

 Slambuc streetball bajnokság
20:00 A Városi Sportcsarnokban
 Műsoros est, aratóbál
 Közreműködnek: a Talán Teátrium 

énekesei: Hekman Böbe, Kiss Ági, 
Baksa András, Márton Zoltán, 
Szép Bence humorista

 A bál zenekara a Top Secret Band 
(Hajdúszoboszló)

 Zenekarvezető, énekes: Jónás Kál-
mán

 Belépődíj: 600.-Ft 
Augusztus 22. (vasárnap) 
 A Téglagyári-tavon
6:00 Nyílt horgászverseny a Nagykun 

Horgászegyesület felnőtt női és 
férfi tagjai részére

 Nevezési díj: 2200.-Ft
10:00 A református templomban
 Istentisztelet
10:00 A Szélmalmi Fogadóházban
 II. Karcagi Kenyér Ünnep
 Köszöntőt mond: Pánti Ildikó 

képviselő, az Idegenforgalmi és 
Külkapcsolati Bizottság Elnöke 

 Mátyusné Kis-Pál Róza versei 
 Tótkomlóssy Edina mesél
  „Apró lábak” néptáncosok népi já-

tékai
 Palánta és a Toporgók néptánccso-

port fellépése
 Berecz András előadóművész mű-

sora
 Kenyérbiblia – megszegése, kíná-

lása
 Tárogatón játszik Plósz Csilla
 Ebéd a résztvevők részére
 Gombócfőző verseny eredmény-

hirdetése, díjak átadása
13:00 Citerazene, táncház 
 A rendezvény helyszínén né-

pi ételek főzése, sütése (köles, 
galaburgyi, kenyérlángos, kürtős 
kalács)

 A Szélmalmi Fogadóház udvarán 
a Városi Csokonai Könyvtár ál-
tal meghirdetett, a kenyérsütéshez 
kapcsolódó gyermekrajz pályázat 
nyertes alkotásaiból rendezett ki-
állítás és az óvodások munkái lát-
hatók.

 A Szélmalom udvarán kézműves 
bemutató, kézműves foglalkozá-
sok, ügyességi versenyek lesznek.

 A szélmalom megtekintése a nap 
folyamán díjtalan!

14:30 A Városi Gyógyvizű Strandfürdő 
és Kempingben

 Zenés fürdő show
 Fellép: Gémesi Lajos zenész-éne-

kes és vendégei

XIX. Nagykunsági Kulturális Napok
2010. augusztus 19-22.
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Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Július 31-1. Dr. Dániel Mihály Kg.,Sport utca 13.. Tel.: 06/30-205-3260
Augusztus 7-8. Dr. Magyar György Kg.,Hajnal utca 22. Tel.: 06/30-852-0465
Augusztus 14-15. Dr. Godó Zoltán Kg., Kőrös utca 40. Tel.: 06/30-218-5722

Seniorok figyelem!
Mivel kerékpáros kirándulásaink eddig a határ kele-

ti oldalát célozták meg, legközelebb, 2010. július 31-én 14 
órakor nyugat felé, a kunhegyesi határhoz indulunk. A 
Madarasi kerékpárúton megyünk a Kunhegyesi útig, majd 
azon tovább a határig és a Széleskertközi úton haza. A túrát 
vezeti Pánti Ildikó, Szepesi Tibor és Elek György. Indulás a 
Millenniumi Emlékműtől.

Minden seniort és minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Tájékoztató
Értesítjük a Karcagi Ipartestület tagságát és hozzátarto-

zóikat, hogy az árvízkárosultak javára gyűjtött adományo-
kat 2010. július 13-án a testület elnöke személyesen adta át a 
felsőzsolcai rászorulóknak. 

Köszönet mindazoknak, akik segítő kezet nyújtottak.
Kurucz István

Ipartestület elnöke

A Kontera Hallókészülék Szaküzlet az alábbi 
szolgáltatásokat kínálja:

-  hallástréning
-  hallókészülék rendelés (legmodernebb készülékek, pró-

bahordás)
-  hallókészülék tisztítás
-  hallókészülék beállítás
-  hallókészülékhez tisztítószerek, elemek vásárlása
-  kiegészítő terápiák (Bémer, füldoktor, soft lézer).

Elérhetőségünk:
Betánia Gyógyszertár - Karcag, Szabó József utca 14.
Tel.: 06/36-416-040 mobil: 06/20-599-9520.
Ezen hirdetés felmutatásával ingyenes szűrővizsgálatra 
jogosult.

2010. július 10-én tartot-
tuk meg az egykori Vasút Úti 
Fiúiskola diákjai az 51. éves 
osztálytalálkozónkat. Ta-
valy, a fél évszázados öregdi-
ák találkozónkon tettünk ar-
ra ígéretet, hogy az elkövet-
kező években újra találkozni 
fogunk. Jóleső érzés töltött el 
mindannyiunkat, hogy egy év 
elteltével összejött a „kis csa-
pat”. Felelevenítettük az el-
múlt évek eseményeit, melyet 
nagy figyelemmel hallgattunk 
végig.

Megemlékeztünk azokról 
a tanárainkról – osztályfőnö-
künkről – és osztálytársaink-
ról, akik már nem lehetnek 
közöttünk.

A közös fotózás után ter-
mészetesen nem hiányzott az 
asztalokról a híres karcagi bir-
kapörkölt sem. Ebéd előtt egy 
kupica szilvóriummal koccin-
tottunk egymás egészségére, 
és kívántunk jó egészséget az 
elkövetkező találkozóig.

Az ebéd elfogyasztása 

után egy kis tánccal próbál-
tuk helyretenni a felvett ka-
lóriákat, melyről zenész bará-
tunk gondoskodott. Az elfá-
radt végtagjaink pihentetése 
közben énektudásunkat is be-
vetettük, mely nagy sikert ara-
tott. A magyarnóta, karcagi 
nóta és a katonadalok sokasá-
ga betöltötte az egész éttermet.

A jó hangulatot varázsolt 
osztálytársak és hozzátartozó-
ink búcsúzkodása, mint más-

kor, most is hosszas volt. De 
úgy váltunk és köszöntünk el 
egymástól, hogy jövőre is ta-
lálkozni fogunk erőben és 
egészségben.
Találkozzunk hát még sokszor,
őrizzük meg emléknek
gyermekkorunk melegségét,
S erőt ad az életnek!

Sz. Zs.

Az osztálytársak nevében:
Bézi Ferenc

1959-2010

Vasút Úti Fiúiskola osztálytalálkozó

Ismét népszerű és sikeres volt a július 19-25-e között meg-
rendezett karcagi foltvarró tábor. A tizenegyedik alkalommal 
megrendezett tapasztalatcserére (és „továbbképzésre”) az or-
szág minden tájáról (Szeged, Győr, Bonyhád, Székesfehérvár, 
Budapest, Karcag etc.) érkeztek a patchwork művelői.

A konferencia időpontja:
 2010. augusztus 14. (szombat) 

9. 30 óra
A konferencia helyszíne:
 Városháza I. sz. díszterem
  (Karcag, Kossuth tér 1.)

Fővédnök:
 dr. Fazekas Sándor 
 vidékfejlesztési miniszter  

A konferencia résztvevői:
Karcag és testvérvárosainak
Bácskossuthfalva – Délvidék - Szerbia,
 Székelykeresztúr – Erdély - Románia,
Szepsi – Felvidék - Szlovákia,
Krosno Odrzaňskie – Lengyelország,
Longueau – Somme megye - Francia-

ország, 
Schwarzheide – Németország 

szakértői

A konferencia programja:
9. 30 Regisztráció
 Helyszíne: Városháza 
 A konferenciát levezeti:

Dr. Blaskó Lajos,
 a DE AGTC KIT  Karcagi Ku-

tatóintézet főigazgatója
10.00  Nemzetközi konferencia
 Helyszíne: Városháza 1. sz. te-

rem
 A konferenciát megnyitja:
 Dobos László 
 Karcag város alpolgármestere
10. 10 A magyar biogazdálkodás 

helyzete, és sajátosságai
 Előadó: dr. Roszík Péter,
 c. egyetemi docens, ügyvezető,
 Biokontroll Hungária 

Nonprofit Kft.

10. 50 A környezetvédelem és a fenn-
tarthatóság 

 Előadó: dr. Gyulai Iván,
 Az Ökológiai Intézet  A Fenn-

tartható Fejlődésért Alapítvány 
igazgatója 

11. 50 A megújuló energiaforrások 
hasznosítása az  energetikai 
önellátás megvalósítása érde-
kében

 Előadó: dr. Kohlheb Norbert 
egyetemi docens, Szent István 
Egyetem, Környezet és Tájgaz-
dálkodási Intézet

12.30  Biogazdálkodás a folyóvölgy-
ben- egyensúly a mezőgazda-
ságban

 Előadó: Rubacha Slawomir
 ornitológus,okl. ökológus, 

a Biogazdálkodás – környe-
zet programok  szakértője, 
Lubuskie Vajdasági Környezet-
védelmi Felügyelőség dolgozója

12. 55  Az energiagazdálkodás egy 
együttműködési modellje

 Előadó:  Prof.Dr.Wolfgang 
Spyra, 

 a Brandenburgi Cottbus Mű-
szaki Egyetem  professzora

13.05 A fejlődés, az innováció és a 
technológia központja 

 Előadó: Alexander 
Scharfenberg,

 a Z.E.I.T Kft.  ügyvezető 
igazgatója,a Regionális Lausitzi 
Transzferállomás vezetője

13.15  Áradások a Somme folyót  kö-
rülölelő medencében: mi 
okozza és hogyan kezeljük?  

 Előadó: Jeannel Francois,
 a Somme megyei Környezetvé-

delmi Kezdeményezések Köz-
pont igazgatója

13. 40 Zárszó: 
 Dr. Blaskó Lajos,
 a DE AGTC KIT
 Karcagi Kutatóintézet főigazga-

tója

A projektet az Európai Unió „Európa 
a Polgárokért” program keretében tá-

mogatta 
„ 2007 – 2013 ”.

Augusztus 15-én (vasárnap) 10 órától
„Érik a hajlik a búzakalász” Bionap 
Karcagon a Strandfürdő területén.

Programok:
Bio-kerekasztal  szakértők és gyakorló 
biogazdák részvételével
Főzőverseny
Biobor és bioétel kóstoló
Néptáncbemutató
Hagyományőrző és népi játékok
Népi iparművészek bemutatója
Bio TOTÓ és malacfogó verseny

Támogatók:

Információ: Polgármesteri Hivatal
Tel.: 59/500-638
Fax: 59/311-998
www.karcag.hu

„A biogazdálkodás, környezetvédelem 
új energiahordozók”

Nemzetközi konferencia a Karcagon

Augusztus 22-én csatlakozva az új kenyér ünnepéhez, ismét meg-
rendezik a molnártalálkozót a Szélmalom udvarán. Szabó Imre, a ren-
dezvény egyik szervezője elmondása szerint, a találkozóra nemcsak 
molnárokat, hanem más szakmabelieket és kenyérgyári dolgozókat is 
várnak – és persze minden érdeklődőt az óvodástól a nyugdíjasig. A 
számtalan szórakoztató rendezvény mellett a tavaly megjelent Karcagi 
molnárételek című könyv ételei sülnek-főnek majd. Sőt! A szervezők 
ez alkalommal gombócfőző versenyt hirdetnek. Nevezni bármilyen 
gombóckategóriában (szilvás, túró, kukoricás stb.) lehet. A nevezése-
ket, vagyis nevezőnként 4-5 db gombóccal augusztus 22-éig 12 óráig a 
Szélmalomban lehet. Eredményhirdetés 13 órakor ugyanott. 

Patchwork tábor

Gombócfőző verseny
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TÁJÉKOZTATÁS
A Fidesz Karcagi szervezetének képviselői segítséget szeretnének nyújtani idős, beteg, 

mozgássérült, illetve gyermeküket egyedül nevelő lakótársainknak a fűnyírásban.
Kérjük, aki szeretné, hogy térítésmentesen lenyírjuk háza előtt a gyepet, keresse személye-

sen, vagy hívja: 
 1. körzet  Molnár Pál, Karcag, Szegfű u. 8. 06-30-2063327
 2. körzet Kovács Sándor, Karcag, Táncsics krt. 23. 06-30-6908103
 3. körzet Kovácsné Kerekes Katalin, Karcag, Kazinczy u. 10/a. 06-30-8501848
 4. körzet Gyurcsek János, Karcag, Ady E. u. 64/b. 06-30-2797930
 5. körzet Dobos László, Karcag,  Kuthen u. 2. 06-30-5350764
 6. körzet Karcagi – Nagy Zoltán, Karcag, Kuthen u. 7. 06-20-9579091
 7. körzet Csányi Sándor, Karcag, Kisújszállási u. 137/c. 06-30-6551115
 8. körzet Pánti Ildikó, Karcag, Erkel F. u. 3/a. 06-30-2400413
 9. körzet Dr. Fazekas Sándor, Karcag, Hunyadi u. 35/a. 06-30-9670972
10. körzet Domján Sándor, Karcag, Szondi u. 11. 06-20-9451822
Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!
Üdvözlettel:

FIDESZ – MPSZ KARCAGI CSOPORTJA 

ÉRETTSÉGIZETTEK 
FIGYELEM!

Érettségi utáni nappali és esti tagozatos iskolarendszerű 
képzések indulnak a 2010/2011-es tanévben 

- Gazdasági  Informatikus- emelt szintű  (OKJ 54 481 04)
- Pénzügyi-számviteli ügyintéző   (OKJ 52 3432 04)
- Üzleti szakügyintéző (Pénzügyi szakügyintéző) 
 (OKJ 55 343 04)
 szakokon az ADU Szakképző- és Középiskola Karcagi 

Tagintézményében (OM azonosító: 035497)
5300 Karcag, Püspökladányi út 14.  
Telefon: 59/503-519, Fax: 59/503-517, 
www.adu-csepel.hu, e-mail: kovacs.szilvia@adu-karcag.hu

A képzés idejére családi pótlék, /árva ellátás/, diákigazol-
vány jár!
Információ, jelentkezés: telefonon, faxon, e-mailben, illet-
ve a helyszínen!
Várjuk jelentkezésedet, ne hagyd ki a lehetőséget!

TISZTELT KARCAGI LAKOSOK!
A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

299/2010. (VI. 17.) „kt.” sz. határozata alapján adomány-
gyűjtést szervez Borsod megyei települések – elsősorban 
Hernádszentandrás – árvízkárosultjainak megsegítésére.

Tisztelettel kérjük városunk lakosságát, szer-
vezeteit, vállalkozóit, hogy lehetőségeikhez mérten 
adományaikkal, felajánlásaikkal segítsenek az 
árvíz-, és belvíz sújtotta települések károsultjain.

A nehéz helyzetben lévőknek a következőkre van leg-
inkább szükségük:
- pénzbeli adományok az újjáépítéshez,
- tartós élelmiszerek (pl.: liszt, cukor, só, tea, tészta, kon-

zerv, stb.),
- ásványvíz,
- bútorok, műszaki cikkek (használható állapotban lévők),
- ruhaneműk (tiszta, használható állapotúak), 
- tisztító- és fertőtlenítőszerek (mosószerek, takarítósze-

rek)
- szállítási-, fuvarozási felajánlások.

A pénzbeli felajánlások fogadása a Raiffeisen Bank 
Zrt. Karcagi fiókjánál megnyitásra került 12053005 - 
01000953 - 02400006 alszámlaszámon történik. A szám-
lára átutalással és a Bank helyi fiókjának pénztárában 
történő befizetéssel teljesíthetők a pénzbeni adomá-
nyok.

Az adománygyűjtés keretében a Karcagi Többcélú 

Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

Családsegítésének munkatársai – Huzsvai Éva család-
gondozó és Disznós Lajosné szociális segítő – fogadják a 
rászoruló családokon segíteni szándékozók támogatása-
it a 06/59/312-450, és a 06/30/828-6792 telefonszá-
mon, vagy személyesen a Karcag, Püspökladányi út 

33. szám alatt hétfőn, szerdán, csütörtökön 8:00 – 

15:00 óra között.
Felajánlásaikat várjuk, és a rászorulók nevében is kö-

szönjük!
Karcag Városi Önkormányzat

Képviselő-testülete

Felhívás
Adománygyűjtés az árvízkárosultak megsegítésére!

In memoriam
Varga Gáspár

(1920-2010)
A régi karcagi paraszt-

családból származott Var-
ga Gazsi bácsi élete talán a 
legjobban példázza a kun-
sági, vagy akár a magyar 
parasztság 20. századi sor-
sát. A család első gyerme-
ke volt, aki a gazdálkodást 
az apjától, a saját gazdaság-
ban, az élethez szükséges 
egyéb tudnivalókat a Fiú-
iskolában tanulta. A kon-
firmáció a hitre, a levente a 
hazaszeretetre, az ezüstka-
lászos gazdatanfolyam pe-
dig a gazdálkodás új iránya-
ira tanította. Húszévesen, amikor már háborús idők jár-
tak, besorozták. Lengyelország területén, majd Magyaror-
szágon harcolt, 1945-ben hadifogságba esett és egy bakui 
munkatáborba került. 1947-ben, mint menthetetlen, sú-
lyos beteget tették vagonba és küldték Magyarországra. A 
szervezete azonban legyőzte a betegséget, és hazatért Kar-
cagra. Itthon ismét gazdálkodott, de pár év múlva, 1951 ta-
vaszán a család minden vagyonát államosították, őt pedig, 
mint „kulákot”, tilalmasi kényszermunkára ítélték. A kö-
vetkező években kubikolásból tartotta fenn magát és a csa-
ládját. 1957-ben téesztag lett, a feleségével tanyát kaptak, 
állattenyésztéssel foglalkoztak. 1962-től öntözéses gazdál-
kodást tanult, aztán kazánkezelői tanfolyamot végzett, és 
az ezüstkalászos gazda nyugdíjazásáig (1980) kazánke-
zelőként dolgozott. De gazda maradt. 1989-ben a Kisgaz-
da Párt tagja, majd kilenc évig a párt helyi szervezetének 
elnöke lett. Az 1990-es években, amikor már javában zaj-
lott a kárpótlás, kérdeztem tőle, hogy visszakapta-e már 
a földet? „Mán ki is léptem, Ferikém! Körben, hogy meg 
van-e.” „És megvolt?” „Az utósó cseppig!” - mondta azzal 
a derűvel, amivel szerintem a hadifogságból érkezett haza 
annak idején. Fiával együtt gazdálkodott, míg a szíve le-
gyengülése engedte. Kilencvenegy évesen, 2010. július 16-
án hunyt el. Nyugodjék békében!

Elek György

a gépeket. Ugyanakkor van-
nak táblák, amik csak tárcsás 
művelést kaptak. Ezek nem 
vették úgy magukba a vizet, 
ami megállt a tetejükön. Ott 
lényegesen gyengébb, akár 1,5 
– 2 tonnás termésátlagok van-
nak.

- Úgy hallottam, hogy a bú-
za öt tonnás átlagnál kifizető-
dő.

- Lehet ilyen számítás is, ám 
én azt mondom, hogy mindig 
egyedileg kell megnézni mek-
kora ráfordítással dolgozott a 
gazdálkodó, mert a kiadás több 
összetevőből (talajművelés, 
gázolaj, gépamortizáció, mű-
trágya-, növényvédőszer- és ve-
tőmagárak stb.) adódik össze. 
Elég érdekes, hogy a fizikai piac 
és a tőzsde mennyire elmozdult 
egymástól. A fizikai piacon a 
takarmánybúzát 2.500 forin-
tért lehet eladni (augusztusi el-
számolású árat mondok). A 
tőzsde ma reggel 3.200 forinton 
volt, az euró búza 4.200, a javí-
tó minőségű gabona pedig e fe-
lett van, de ezeknek a kívánal-
maknak már csak nagyon ke-

vés gabona felel meg. Ha jók is 
a gabona sütőipari értékei, még 
akkor is lehet, hogy fuzárium 
toxinokat találunk benne. Hi-
ába próbált meg valaki három-
szor is védekezni a gomba ellen, 
a föld azokat a gépeket sem bír-
ta el. Ezért valami ilyen jellegű 
probléma van most a minőség-
gel.

- Mit mutat a többi növény?
- Nagyon változó. A 36 hek-

táros karcagi határban a jó 
minőségű réti csernozjom ta-
lajoktól a legvadabb szikekig 
mindenféle talaj megtalálható. 
Ettől is függ a kultúrák jelen-
legi képe. Másrészt pedig na-
gyon kemény tavasz volt, min-
denki későn tudott indulni. 
Próbáltuk a megfelelő talaj-
művelő eszközök beszerzésé-
vel és bevetésével egyszerűsí-
teni a feladatokat, és rövidebb 
tenyészidejű, akár napraforgó, 
akár kukorica vetésével elér-
ni azt, hogy mégis legyen ter-
més. Tehát vannak szép táb-
lák, de vannak heterogén táb-
lák is. Kukoricából például a 
háromméterestől a félmétere-
sig minden fejlettségű megta-
lálható egy táblán belül.

- Két hete rekkenő hőség kö-
szöntött ránk, de a föld, ennek 
a táblának a szélén még most 
is süpped a talpunk alatt. Le-
het, ez még a talaj előkészítés-
nél is problémát fog okozni.

- Most, hogy az aratás meg-
történt, bizonyára felgyor-
sul a párolgás. A távprognó-
zis szerint szeptember köze-
pétől kevesebb csapadék lesz 
már. Tehát van rá esély, hogy 
(valószínűleg többletköltség-
gel) meg lehet majd művel-
ni a táblákat. Ki merem je-
lenteni, hogy Karcag város, 
de még több település hatá-
rát is katasztrófa sújtotta te-
rületté lehetne nyilvánítani. 
A talajok mindenhol átáztak, 
és rendkívül megnehezítet-
ték a munkát. Nagyon ko-
moly terméskieséseket oko-
zott a gazdálkodóknak. A vis 
maior alapba mindenki befi-
zette a ráeső részt, és onnan 
majd egy bizonyos kárenyhí-
tést mindenki vár. Tartok tő-
le azonban, hogy ez csak egy 
sebtapasz lesz a horzsolásra, 
a mély sebeket nem lehet ve-
le begyógyítani.

Elek György

Dr. Nagy István ideggyógyász, pszichiáter főorvos 
megkezdte magánrendelését a Betánia Egészségházban.

Rendelés ideje: hétfő és csütörtök 15-18 óráig.
Bejelentkezés: +36/20-535-0047-es telefonszámon.

Folytatás az 1. oldalról

Keserves aratás
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- Van egy egyházi rendelke-
zés, ami lehetővé teszi, hogy a 
tíz éve egy helyben szolgáló pa-
pot, ha az egyházi érdek és más 
hívő közösségek előnye úgy kí-
vánja, akkor az egyház megye 
főpásztora elhelyezze. Én már 
tizennyolc éve szolgálok itt, s 
az elhelyezésről már három 
évvel ezelőtt szó volt. Most, 
az évi első körlevelében az ér-
sek úr megkérte azokat, akik 
már tíz éve vannak egy he-
lyen, hogy adják be a felmon-
dásukat. Ezzel aktuálissá tette 
ezt a dispozíciót (rendelkezést). 
Előtte természetesen megbe-
széltük. 

Tizennyolc évvel ezelőtt itt 
Karcagon is sok feladat várta.

- Tizennyolc évvel ezelőtt az 
elődöm egy év után elment in-
nen, mert azt mondta, hogy le-
hetetlen helyzet van itt Karca-
gon a katolikusság szempont-
jából és, hogy ő ezért nem tud 
itt működni. Én, amikor ide-
jöttem azt mondtam, hogy 
káplánként hatszor költöz-
tem, ha sikerül valahová leten-
nem az ágyamat meg a búto-
raimat, az életemet, akkor én 
nem igyekszem elmenni on-
nan. Hát ahogy mondta, fel-
adat volt bőven. A plébánia te-
tőzetének a felújításával, a gáz 
bevezetésével és a csatornázás-
sal kezdődött. Aztán 1993-ban 
állítottuk dr. Orosz Pál szob-
rát Kurucz Pista bácsi kezde-
ményezésével. Ugyanez év au-
gusztusában a város támoga-
tásával és a Városvédő Egyesü-
let segítségével végrehajtottuk 
a Kálvária felújítását. Ebben az 
időben hozzám tartozott még 
Ecsegfalva és Bucsa, tehát elég 
nagy körzet volt. Fél évig át-
jártam Püspökladányba, de 
az évek során hozzám tarto-
zott még jó ideig Kunmadaras 
és környéke, de Tiszafüredtől 
Fegyvernekig szintén minden-
hol voltam kinevezett segítő 
vagy főállású pap. Kilométer-
ben is nagyon sok volt. A mos-
tani autómban 200 ezer kilo-
méter van, a múlt héten fordult 
át az óra.

A sok tennivaló mellett szám-
talan külföldi utat, zarándok-
latot szerveztek. Már az el-
ső évben Lourdes-ba látogat-
tak el, négyszer (ötödjére most 

2010 július végén, interjúnk 
után) voltak Rómában. Jár-
tak Fatimében, Párizsban, 
Avignonban és legalább hétszer 
Csíksomlyón.

- Ezek az utak szélesítették 
a kapcsolatot a hívek és közöt-
tem, és teljesebbé tették a min-
dennapi életet. Biztos, hogy a 
közösségi élethez hozzá tarto-
zott a május 1-jei Szent József 
nap, amit többször is, ünnepel-
tünk együtt a templom körül. 
Ilyen nagyszerű alkalom volt 
például a búzaszentelés, vagy 
a Szent László búcsú Berekfür-
dőn. Valójában minden össze-
jövetel célja, hogy a közössé-
get építsük, ugyanakkor célja 
az is, hogy a közösséget Jézus 

Krisztus felé igyekezzünk vin-
ni. Egyébként a hitoktatás állt 
hozzám a legközelebb. Annak 
idején, amikor Miskolcra ke-
rültem, volt a rendszerváltás, 
és az magával hozta a gyerekek 
felé nyitás lehetőségét. Miskol-
con négy vagy öt általános is-
kolában és három középisko-
lában szerveztem meg a hit-
oktatást. Húsz-huszonkét hit-
tan órám volt hetente abban az 
időben. Itt, amikor idekerül-
tem, két hittanóra volt össze-
sen. Így kezdtük a plébánián 
szombat délutánonként. Ebből 
fejlődött ki a következő évben, 
hogy néhány iskolában elkez-
dődött a katolikus hitoktatás. 
Most már – tavaly óta – műkö-
dik a Szent Pál katolikus isko-
la, én pedig a református gim-
náziumban is „hitoktattam”. 
Ott volt hetente 22 hittanórám, 
ami főállású hittantanár mun-
kának is megfelel.

János atyától hallottam, hogy 

a papok szerint azok a települé-
sek, amiknek a neve „kun”-nal 
vagy „Tiszá”-val kezdődik, azok 
a katolikusság szempontjából a 
legnehezebb helyek.

- Hát én egyből a Nagykun-
ság fővárosába kerültem. De 
nagyon megszerettem. Úgy ér-
zem, igyekeztem a város, a kö-
zösség életében is jobban részt 
venni és jelen lenni, jobban ott 
lenni az emberek között. Ren-
geteget segítettek a hívek, és a 
nem hívek is.

- Hol folytatódik a szolgálat?
- Besenyszögre kaptam ki-

nevezést, de hozzá tartozik 
Kőtelek, Tiszasüly és Nagykö-
rű is. Besenyszög teljes egészé-
ben katolikus község és temp-
lomba is járnak az emberek, 
vagyis ott van egy bizonyos 
hitélet. A másik három telepü-
lés viszont eléggé közömbös, 
nehézkes a hitélet. Hát elsőd-
legesen ezért esett rám a vá-
lasztás. Azt kaptam ugyanis 
utasításként, hogy próbáljam 
meg felrázni egy kicsit a hit-
életet. Másrészt pedig próbál-
jak meg békességet és szerete-
tet hozni az önkormányzatok 
illetve az egyház közé. Tehát a 
templomba járás, a hitoktatás 

megalapozása, a közösségek-
kel való jobb kapcsolat kiépí-
tése – ezt a feladatot bízta rám 
az érsek úr.

- Mikor távozik?
- A hónap végéig hátralévő 

időben búcsúzkodom a hívek-
től, pakolászok a plébánián és 
egy (az utolsó) közös római ki-
rándulás után, augusztus 1-jén, 
a 8 órai misén köszönök el a 
karcagi hívektől. Szeretném 
megragadni az alkalmat, hogy 
a Karcagi Hírmondó hasábja-
in is megköszönjem úgy a hí-
veknek, mint a város lakossá-
gának azt a nagy-nagy szerete-
tet, amellyel befogadtak annak 
idején, tizennyolc évvel ezelőtt, 
és amivel ebben a majd’ két év-
tizedben segítettek. Sem a hí-
vekre, sem a városra nem lehet 
semmi panaszom, mert nagy-
nagy szeretettel vettek körül 
mindig, amit nagyon köszönök 
mindenkinek.

Elek György

A hitoktatás állt hozzám a legközelebb
Majd’ húsz éve került Karcagra, és látja el a plébánosi szolgá-

latot. Hamar közismert lett, hiszen az egyházi feladatok hely-
színein kívül szinte minden jelentősebb városi rendezvényen 
ott láthattuk, rendszeresen szerepelt a helyi televízióban, írt a 
Hírmondóba, zarándoklatokat, munkákat, utóbb pedig isko-
lát szervezett, és temérdek dolga mellett is megállt, ha találkoz-
tunk az utcán (vagy bárhol) pár szót váltani. Sejtettük, hogy it-
teni ténykedése véges, hiszen az egyházi törvények előírásai 
szerint, ha valaki tíz évig szolgál egy helyen, akkor fel kell aján-
lania a lemondását a főpásztornak, így téve lehetővé, hogy az 
egyházi elöljáró más településre helyezze. Tudtuk ezt, és mégse 
volt jó hallani a hírt, hogy Galsi János plébános úr augusztustól 
egy másik településen látja el a plébánosi teendőket.

Augusztustól Besenyszögön szolgál

Öröm és megtiszteltetés szá-
momra, hogy egy olyan nem-
zetközi produkcióról írha-
tok, amelynek karcagi kötődé-
se is van. Ez pedig nem más, 
mint a brit székhelyű, azon-
ban több nemzetiségű – len-
gyel, magyar, olasz, angol tago-
kat számláló – Obiat zenekar 
legutóbbi albuma, ami az Eye 
Tree Pi címet viseli. A csapatot 
már hosszú évek óta ismerem, 
és tudtam is, hogy magyar éne-
kesük van, azonban mindössze 
egy éve tudom, hogy Laz, az-
az Pallagi László karcagi szü-
letésű. 

A csapat 1999-ben alakult a 
lengyelországi Szczecinben, de 
nem sokkal később már Lon-
donban próbáltak szerencsét. 
Laci 2002-ben csatlakozott az 
akkor még három tagú formá-
cióhoz, amellyel kezdetét vet-
te egy máig tartó rendkívül 
kreatív és termékeny időszak. 
Nem csak felépítettek egy ze-
nekart amely eddig három al-
bumot adott ki, hanem az 

underground rockzenei szín-
téren szépen lassan ismert-
té váltak szinte a világ min-
den táján. Hogy meddig tart 
az underground lét, és hogy 
hol húzódik az a határ ahon-
nan még feljebb léphetnek, ar-
ról egy kicsit később ejtek né-
hány szót. Előbb nézzük, hogy 
milyen is ez a zene. 

Kétségkívül nehéz lenne ka-
tegorizálni a bandát, az vi-
szont első hallásra lejön, hogy 
a hetvenes évek ősrockja meg-
határozó hatással volt stí-
lusuk kialakításában. A sú-
lyosabb, Balck Sabbath 
-féle gitárjáték gyakran for-
dul át pszichedelikus, a Pink 
Floyd korai időszakát idéző 
elszállósabb zenei részekbe. A 
dob-basszus bizonyos helyeken 
önálló életre kell, kicsit „kimá-
szik” a zenéből, aztán hirtelen 
visszazuhan az ólomsúlyú gi-
tártémák alá. Lüktető, organi-
kus hangfolyam ez, ami sok-
féle, bátran kezelt effekttel fű-
szerezett. Laci hangja is kü-
lön hangszerként érvényesül. 
Nem csak tisztán és egyenesen 
énekel, hanem sokszor használ 
késleltető, visszhangosító ef-
fektusokat, amelyek érdekesen 
ívelik át hajlításait a különböző 
zenei részeken. A közel hatvan 

perces albumon, hét dal kapott 
helyet. A szerzemények megle-
hetősen hosszúak, azonban vé-
letlenül sem válnak unalmas-
sá. Némelyik olyan felépíté-
sű, hogy áthangszerelve akár 
egy szimfonikus zenekar is el-
játszhatná. Személyes kedven-
cem a Nomad Nomind, ami-
be a felvezető gitártéma miatt 
szerettem bele, de a fura című 
AA54089 refrénje is odaszege-
zett a hangfalakhoz.

Amikor az albumot berak-
tam a lejátszóba egyből azt 
mondtam, hogy végre vala-
mi más szólal meg, mit amit az 
utóbbi években tálal a média. 
Olyan érzésem volt, mint ami-
kor kölyök koromban az aktu-
ális hazai slágerek után meg-
hallottam Jimi Hendrixet, aki 
egyből mellbe vágott. Aki sze-
ret elmélyedni a kicsit bonyo-
lultabb zenék világában, annak 
mindenképp érdemes besze-
rezni ezt a lemezt.

Itt talán vissza is térhetek az 
előbb említett határhoz. Azt 

lehetetlenség megmondani, 
hogy hol van az underground 
és a nagyobb ismertség, vagy 
épp mainstream között húzó-
dó határvonal, de az Obiat ese-
tében érezhető, hogy a közelé-
ben mozognak. 

Már az első két albumu-
kat John Mitchell (King 
Crimson, Arena, Kino, 
stb...) producelésevel rögzí-
tették, az Eye Tree Pi felvé-
telei pedig Wales-ben zaj-
lottak Chris Fielding (Na-
palm Death, Taint...) vezeté-
se mellett. A végső keverést 
San Francisco -ban végezte el 
Billy Anderson, aki olyan ne-
vekkel dolgozott már, mint a 
Neurosis, The Melvins, vagy 
épp Mike Patton a Faith No 
More énekese.

Néhány vélemény az al-
bumról: „...alternatíva az 
alternatívoknak”-Michael 
Tolan, Big Takeover –   New 
York, „...csodálatos, nem tu-
dom kivenni a kocsim leját-
szójából.”– Justin Chancellor 
– Tool, „...törzsi, hipnotikus 
és súlyos mint a Sabbath.”– 
Sleazgrinder – Classic Rock 
Magazine

Ajánlott weboldal: www.
obiat.com

Cselényi Csaba

Végre valami...
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Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. 2009. évben pályáza-
ti támogatást nyert házi komposztáló edények lakossághoz történő kihelyezésére. A pályázat 
keretében az Önök által felmerült igényeket nem tudtuk kielégíteni, ezért újabb pályázat be-
nyújtását tervezzük.

A pályázat benyújtása előtt fel kell mérnünk a házi komposztáláshoz kapcsolódó előzetes 
igényeket a karcagi lakossága körében. 

Ezért, kérjük Önöket, hogy akik még szeretnének komposztálni otthonukban, és szíve-
sen csatlakoznának a karcagi komposztálási programhoz, azok az alábbi kérdőívet legké-
sőbb 2010. augusztus 10-ig szíveskedjenek a címünkre visszajuttatni!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy akik már az előző pályázatnál leadták az igényüket, 
kérdőívüket, (várólistán vannak) azok már ne küldjék be újból az alábbi kérdőívet, mert ve-
lük már automatikusan tervezünk a következő pályázatunk során. A felmérés eredménye 
alapján tudjuk majd a kihelyezendő edények számát meghatározni.

Együttműködésüket előre is köszönjük!
Nagykunsági Környezetvédelmi Kft.

KOMPOSZTÁLÁSI KÉRDŐÍV

Vállalná-e Ön a háztartásában a házi komposztáló edény használatát?
 Igen     Nem  

 Egy háztartásban élők száma: ……fő

Ön szerint milyen előnyei vannak a házi komposztálásnak?
 Így újrahasznosul a keletkező hulladékok egy része, kevesebb lesz a hulladéklerakóba 
 lerakott hulladék, helyben történik a hasznosítás 
 Nem tudom mik az előnyei, de hallottam, hogy jó dolog 

Mi a véleménye a házi komposztálásról?
 Hallottam már róla, nagyon jó dolognak tartom 
 Hallottam róla, de nem tudom mit jelent 
 Hallottam, hogy jó dolog, de nem tudom, hogyan kell 
 Nagyon körülményes, ezért nem foglalkozom vele 
 
Milyen segítségre lenne szüksége ahhoz, hogy otthonában komposztáljon?
 Komposztáló edényre 
 Szakmai előadásokra 
 Gyakorlati oktatásra 
 Szakmai anyagra, oktató kisfilmre 
 Komposztálási útmutatóra 

Az alábbiak közül milyen komposztálható hulladékok képződnek az Ön háztartásában?
 Zöldség, gyümölcs hulladék      fűnyesedék      gally      var  
 fűrészpor, faforgács      kávézacc, teafilter  

Az Ön neve: ...................................................................................

Lakcíme: ..............................................................................................................................

Tel.: ......................................................................................

Pályázat
A karcagi Kátai Gábor Kórház a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályáza-
tot hirdet 1. sz. gyermekorvosi körzet (orvosi állás) mun-
kakör betöltésére.
A munkavégzés helye: Kátai Gábor Kórház Háziorvosi In-

tézmény 5300 Karcag, Széchenyi sgt. 27.
A munkakörbe tartozó lényeges  feladatok: Orvosi felada-

tok ellátása
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a 

juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Orvostudományi Egyetemi végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 orvosi diploma, a gyermekorvosi szakvizsgát igazoló ok-

irat másolata,
 magyar állampolgárság, részletes szakmai önéletrajz,
 működési nyilvántartásba vételről igazolás,
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének  időpontja: azonnal 
A pályázat benyújtásának határideje: megjelenéstől számí-

tott 15 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt 
Dr. Oszlács Judit főorvos nyújt, a 06-59/507-138-as telefon-
számon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton intézmé-
nyünknek. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör meg-
nevezését: 1.sz. gyermekorvosi körzet – orvosi állás, illet-
ve elektronikusan: Dr. Nagy Mihály főigazgató részére: 
foigazgato.kgkorhaz@externet.hu
A pályázat elbírálásának határideje: Benyújtási határidő 
utolsó napjától számított 15 nap.
Megjegyzés: A gyermekorvosi körzet a 2003. évi LXXXIV. 
tv.7.§ alapján más jogviszonyban is ellátható, erre irányuló 
igény esetén a pályázatot ennek megfelelő tartalommal kell 
benyújtani.

Dr. Nagy Mihály
főigazgató

Tájékoztató
bejelentési kötelezettségről

Ezúton hívjuk fel az ingatlantulajdonosok figyelmét arra, 
hogy az ingatlan vagy a jogosultak adatainak megváltozását 
a földhivatalhoz be kell jelenteni.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tv. 27. 
§ (2)-(3) bekezdései értelmében:

(2) bekezdés: „Az ingatlan tulajdonosa, az állam tulajdo-
nosi jogait gyakorló szerv vagy a vagyonkezelő, illetőleg a 
használó a változás bekövetkezésétől, illetőleg a tudomás-
szerzéstől számított harminc napon belül köteles bejelente-
ni az ingatlanügyi hatóságnak

a) az ingatlan határvonalában, területében, továbbá a 
földrészlet művelési ágában – ideértve a művelés alól kivett 
területet is – és a föld minőségében bekövetkezett változást,

b) a nyilvántartás tárgyát képező épület, építmény létesí-
tését, illetve lebontását.

(3) bekezdés: „A jogosult – a (2) bekezdésben meghatá-
rozott határidőben – köteles bejelenteni nevének (cégne-
vének), illetve lakcímének (székhelyének és telephelyének) 
megváltozását”.

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy bejelentési kötelezett-
ségüknek minden esetben tegyenek eleget.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földhivatal 

Pályázat
A karcagi Arany János Általános Iskola pályázatot hirdet 
angol és matematika szakos tanári munkakör betöltésére. 
Pályázat benyújtásának határideje: 2010. augusztus 16.
Pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton: Arany János Általános Iskola 5300 Karcag, 
Arany J. u. 13-15.
E-mailen: iskola@arany-karcag.sulinet.hu

Pályázat

A Karcagi Nagykun Református 
Gimnázium és Egészségügyi 

Szakközépiskola egyetemi végzettséggel 
rendelkező 

kémia-fizika-informatika szakos
 pedagógust és egészségügyi szakoktatót 

keres.
Jelentkezni az info@reformatus.eu 

e-mail címen lehet.
Jelentkezési határidő: 

2010. augusztus 15. 

Állás hirdetés
A Varró István Szakiskola, 

Szakközépiskola és Kollégium 

magyar nyelv és irodalom, 
valamint 

német nyelv 
tanári állás hirdet.

Feltétel: egyetemi végzettség
Az álláshelyek 2010. augusztus 23-tól 

tölthetők be.
Érdeklődni a 06/20-473-3565-ös 

telefonszámon lehet.
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás 
III. emeleti lakás eladó. Tel.: +36/30-
359-5070.
2 szoba + nappalis családi ház eladó. 
Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 11 M Ft. Tel.: 
+36/70-310-1751 v. +36/30-245-7147.
Debrecenben, a nagyerdei öve-
zetben a Kossuth és az Agrár 
Egyetemhez gyalog 10 percre frissen 
felújított kis közös költségű 4 emele-
tes tégla építésű társasházban föld-
szinti, gázfűtésű, 1,5 szobás, teher-
mentes lakás egyetemistáknak eladó. 
Befektetésnek kiváló ajánlat. Tel.: 
+36/70-300-9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 (dél-
előtti órákban).
Békés megyében, Okányban, 72 m²-
es, két szobás családi ház, 1676 m²-
es telekkel eladó. Tel.: 06/59-314-379 
vagy +36/30-320-9255. 
Karcagon központhoz közel 100 m²-
es 2,5 szobás, összközműves kertes 
családi házrész (utcafronti) hozzátar-
tozó garázzsal sürgősen eladó. I.ár: 
megegyezés szerint. Tel.: +36/30-
461-6358.
Karcagon, a IV. Béla király úton ameri-
kai konyhás, 4 szobás (2 fürdőszobás, 
2 WC), 2 főbejáratos, tetőteres csalá-
di ház 120 m²-es díszkertes, összkom-
fortos, lakható melléképülettel és ga-
rázzsal eladó. Vállalkozásra és több 
generáció együttlakására is alkalmas. 
Mélyen áron alul, akár hitelátválla-
lással is eladó. Csere is érdekel. Tel.: 
59/313-053 v. 06/20-242-2922.
Garázs eladó vagy kiadó a Széchenyi 
sgt. 26. sz. alatt. Tel.: +36/30-546-
4990.
Karcagon téglából épült kisebb típu-
sú, teljes közműves kertes ház beteg-
ség miatt sürgősen eladó. Utcafronti 
rész bontás nélkül beépíthető. Tel.: 
+36/70-273-7268.
2 és fél szobás, nappalis, kertes csa-
ládi ház garázzsal eladó. Tel.: +36/30-
263-0909.
Karcagon cserépkályhás, gázkon-
vektoros családi ház sürgősen eladó. 
U.itt cefre eladó. Tel.: 59/400-802 (8 
óráig, délben és 18 óra után).
Ház eladó. Bútorozott szoba, konyha, 
fürdőszoba kiadó. Tel.: +36/30-263-
1504 v. 59/312-675.
Központhoz és kórházhoz közeli épí-
tési telek eladó. Tel.: +36/30-262-
2872.
Széchenyi sgt. 18-20. sz. alatti garázs 
hosszútávra kiadó. Tel.: +36/30-587-
7608 v. 59/610-141.
Eladó Kg., Kisújszállási út 70/c. alatti 
ház. 3 szoba + nappali + garázs. Tel.: 
+36/20-505-3467.
Karcag központjában 2 szobás, rész-
ben bútorozott lakás kedvező áron 
eladó vagy kiadó. Tel.: +36/30-547-
9987.
2003-ban épült ház, 2 szobás, ame-
rikai ebédlő, nappali, külön épület-
ben egy szoba összkomfort garázzsal 
együtt eladó. Érd.: Kg., Kacsóh utca 8. 
Tel.: +36/30-543-7816.
Garázs eladó vagy kiadó a Postához 
közel, zárt udvarban. Tel.: 59/312-249 
v. +36/70-385-4893.

Albérlet
A Dózsa Gy. úti lakótelepen IV. emele-
ti lakás albérletbe kiadó. Tel.: +36/20-
340-6244.
Karcagon főtéri 2 szobás, I. emeleti 
lakás felújított állapotban hosszú táv-
ra kiadó. Tel.: 59/312-679.

Állat 
Tenyészszemlés yorkshire kan  sport-
társi áron fedez. Tel.: +36/30-252-
8698.
Fajtatisz ta törpe tacskó;  feke -
te, rövidszörű kiskutyák törzsköny-
ves szülőktől és németjuhász kis-
kutyák eladók. Mind a két fajtából 
szép tenyész kan fedezést vállal. Tel.: 
+36/30-393-3343.
Megkezdtük póni lovon a lovagolta-
tás 3 éves kortól 50 kg-ig, felügyelet 
mellett. Tel.: +36/30-393-3343.
Ajándékba adunk aranyos cicákat 
szerető gazdinak. Érd.: Kg., Erkel F. ut-
ca 5. Tel.: +36/20-383-7129.

Állás
60 éves pontos, precíz férfi munkát 
vállal. Kerti munkák: udvar rendezés, 
szépítés, kerítés javítás, festés. Tel.: 
+36/30-393-3343. 

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 ! 
Csökkenő káros szenvedélyek, jobb 
egészség. Tel.: 59/313-284 www.
tmhirek.hu
Szekrénysor, vitrines szekrények, 
könyvszekrény és könyvespolcok el-
adók. Tel.: 59/311-477.
2 db bordó színű koszorúslány ruha 
eladó. Tel.: +36/30-647-7357.
Bergon babakocsi, középszőnyeg, 
gardrób szekrény eladó. Tel.: +36/30-
403-6062.
Eladó fa targonca (10.000 Ft), 1 db 
szobakerékpár (15.000 Ft), 1 db 300 
kg famázsa (15.000 Ft). Érd.: Kg., Soós 
I. utca 2. Tel.: +36/30-363-9585.
200 literes fagyasztószekrény eladó. 
Tel.: 59/314-831.
A nyári szélviharok, a böjti szelek ere-
jét megduplázva tarkítják járdáinkat, 
tereinket. Seprűimmel vegyen részt 
a tiszta városunkért mozgalomban. 
Kapható a karcagi piacokon vagy a 
Takács P. u. 9/a. sz. alatt. 
Süldő nyúlketrec; gáztűzhely; nagy 
hízó mérő ketrec; kutyakenel ajtók el-
adók. Tel.: +36/20-358-2348.
Bontott ajtók és különböző mére-
tű ablakok eladók. Tel.: +36/30-619-
9775.
Eladó egyedi készítésű gyári robba-
nómotoros moped; Camping kerék-
pár jó állapotban; fatüzelésű bojlerrel 
teljes fürdőszoba berendezés + zu-
hanyfülke. Az utóbbi külön is eladó. 
3 égős gáztűzhely palackkal; 2 db tu-
rista palack. Érd.: Kg., Szent L. utca 46.
3+2+1-es ülőgarnitúra, 120 literes vil-
lanybojler és 500 db szalagtetőcse-
rép eladó. Tel.: +36/30-517-2434.
Eladó 12 db ablakszárny (135x57), 6 
db ablakszárny (127x51), 2 db hala-
si ajtólap, 1 db 13-as körmös gumi, 
10 tagos (600-as) öntvény radiátor, 
körbálás lucernaszéna. Tel.: +36/70-
262-5583.

Jó állapotú számítógépasztal és író-
asztal eladó. Tel.: +36/20-321-2385.
A Kenderesi úton 218 ak. 1. osztályú 
szántó eladó. Tel.: 59/313-674.
Eladó 1 db 4 részes barna szekrény-
sor, kitűnő állapotban lévő 2 lyukú 
sparhelt, 400 l-es fagyasztóláda. Tel.: 
+36/20-505-3467.
Eladó (vagy művelésre kiadó) 3.009 
m² hobbi föld a Marsi-tónál. Tel.: 
+36/20-928-6773.
Magas keresettel munkatársakat ke-
resek nem ügynöki munkára fix + ju-
talékért. 06/30-520-4512.
Betonkeverő (220 V, HB-75 típusú) és 
kőműves pallók eladó. Tel.: 59/312-
062 v. +36/30-209-3126.
Eladó kétszemélyes fotelágy, 165x165 
cm-es hőszigetelt ablak. Tel.: +36/30-
694-3197.
Eladó 6 fiókos és 2 fiókos fagyasztó-
szekrény, 2 személyes rekamié fotel-
lel, 2 medencés mosogatószekrény, 
asztalok, székek, faliszőnyegek, 38-
as női bőrcsizma és új surranók. Érd.: 
Kg., Tőkés utca 34.
Vásárolnék háttámlás gyerek bizton-
sági ülést 16-35 kg méretben. Tel.: 
+36/30-688-4630.
80-as basszus tangóharmónika, 200 
l-es hordók, új samot tégla, 1 db gáz-
palack, elektromos fűnyíró, új és 
használt ajtók, ablak, cserépkályha aj-
tók, hordozható cserépkályha, Hajdu 
centrifuga, Lehel hűtő, automata 
elöltöltős mosógép, 13” és 14”-os új 
gépkocsi külső gumi, alig használt 
15”-os gépkocsi köpeny, 2100x1200-
as utánfutó eladó. Tel.: 59/312-679.
Eladó 5 db szék, 1 db üveglapos do-
hányzóasztal, 2 db régi típusú éjjeli-
szekrény, befőttes üvegek csavaros 
tetővel. Érd.: Kg., Erkel F. utca 5. Tel.: 
+36/20-383-7129.
Kisbálás szalma, lucerna liszt, 8 db 5 
fm-es betonoszlop; 2 szál 8x6-os „U” 
vas; 5 db 240-es betonoszlop eladó. 
Tel.: +36/30-266-2859.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jel-
záloghitel. Személyi hitelek, lakás-
vásárlási hitel. Több banki háttérrel! 
Teljes körű ügyintézés! Tel.: +36/70-
314-4403 v. +36/30-647-7324.
Biológia, kémia korrepetálást válla-
lok. Tel.: +36/30-403-6062.
Mindenféle javítást, cipzár cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, férfi 
szövet és bársony nadrág varrását rö-
vid határidőre vállalom. Tel.: +36/70-
300-9730.
Talajvizes házfalak utólagos szige-
telése falbontás nélkül. Tel.: +36/30-
360-3373.
Tető – kerítés – kapu felújítást, javí-
tást vállalok! Tel.: +36/30-653-4019.
„T i k i  Ta t to o ”  t e t o v á l ó  s t ú d i ó 
Abádszalókon. Igényes minták készí-
tése grafikusi kézből. Minden munká-
ra garancia! Információ: +36/30-574-
2246, e-mail: tikitattoo2010@gmail.
com

Társkereső
39 éves nő 35-42 éves korig társat ke-
res. Komoly kapcsolatot. Tel.: +36/70-
239-7013.

Apróhirdetés

Július 30. péntek
 Berek – Kiss A. úti
Július 31. szombat
 Berek – Kiss A. úti
Augusztus 1. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti
Augusztus 2. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Augusztus 3. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Augusztus 4. szerda
 Berek – Kiss A. úti
Augusztus 5. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
Augusztus 6. péntek
 Kígyó – Horváth F. úti

Augusztus 7. szombat
 Kígyó – Horváth F. úti

Augusztus 8. vasárnap
 Kígyó – Horváth F. úti

Augusztus 9. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

Augusztus 10. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Augusztus 11. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti

Augusztus 12. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér

Augusztus 13. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

Gyógyszertári ügyelet

Hétköznap 20 órától készenlétet tartanak a gyógyszertá-
rak a másnap reggeli 7:30-as nyitásig (vagy a vasárnap 9:00 
órától kezdődő ügyeletig).

A készenlét ideje alatt a 06/30-230-4001 telefonszámon 
lehet elérni a készenlétes gyógyszerészt.

A Madarász Imre Egyesített Óvo-
da és Pedagógia Szakszolgálat vala-
mennyi óvodai csoportjában megva-
lósítottuk az EGT Norvég Finanszíro-
zási Mechanizmus keretében támo-
gatott „Kerékpárral a természetben” 
című pályázat alprojektjét, amely az 
óvodás gyermekek környezettudatos 
magatartásának megalapozására irá-
nyult. 

Erre az óvodai Zöld jeles napok 
megrendezésével került sor az óvo-
dánkban. Minden csoportban életko-
ruknak megfelelő szinten, tapasztala-
ti élményszerzéssel, és cselekvő tevé-
kenykedtetéssel próbáltuk felkelteni 
óvodásainkban a természet szerete-
tét, és az élő élettelen környezeti té-
nyezők fontosságát. 

A Víz Világnapja (március 22.)
A program szervezését nagyon ér-

tékesen és gazdagon egészítette ki a 
Karcagi Nagykun Víz-és Csatornamű 
Kft. minden közreműködő munkatár-
sa. Bemutatás, helyszíni tájékoztatás 
segítette a gyermekek ismeretszer-
zését a víz fontosságáról, éltető sze-
repéről. A gyermekeknek ajándéko-
zott képeskönyvek, DVD-k, plakátok, 
kifestők felkeltették aktív érdeklődé-
süket és további hasznos tudnivalók-
kal szolgáltak.

A Föld Napja (április 23.)
Program keretén belül játékos fog-

lalkoztatáson keresztül irányítot-
tuk gyermekeink figyelmét bolygónk 
megóvására. Szülők bevonásával és 
segítség adásával „Egy gyermek egy 
palánta” akció keretében szépítettük 
óvodáinkat. A növények ápolásával, 
gondozásával kiemeltük az embe-
ri munka hatását a növények fejlődé-
sére a környezet óvására, védelmére. 
Családok bevonásával került sor játé-
kos vetéltetők, kerékpártúrák szerve-
zésére. Célzottan törekedünk arra, ho-
gyan őrizhetjük meg Földünk élővilá-
gának sokszínűségét

Madarak és Fák Napja (május 10.)
Óvodáink a helyi adottságaiknak 

megfelelően közelebbi és távolabbi 
környezeti- természeti gyalogtúrákat, 
sétákat, kirándulásokat és folyama-
tos gyűjtő munkát végeztünk. A te-
rep megfigyelések jó lehetőséget ad-
tak a gyermekek számára vizsgálódá-
sokra, megfigyelésekre élmények és 
ismeretek szerzésére. A Karcagi Nagy-
kun Vadászház helyszínén érdeklődé-
süket felkeltő játékos tevékenységek-
be kapcsolódhattak be. A vadásztár-
saság alkalmazottai illetve Szabó Pál 
fővadász ismereteiket gazdagító ér-
dekes tájékoztatással járult hozzá a 
környezettudatos szemléletformálás 
alapjainak lerakásához. 

Környezetvédelmi Világnap (jú-
nius 5.)

A zöld jeles nap célja, hogy feléb-
resszük az emberekben a felelősség 
tudatot környezetünk megóvásáért 
és harmonikussá tételéért. Valameny-
nyi óvodában látogatást szerveztünk 
a Hortobágyi Nemzetparkba, szű-
kebb lakóhelyünk természeti környe-
zetében lovas kocsival és kerékpárral 
szerveztünk kirándulásokat. Szülők 
bevonásával megismertettük a gyer-
mekekkel a szemét és a hulladék köz-
ti különbséget. Ismertettük a tudatos 
vásárlói szokásokat a gyakorlatban, és 
játék tevékenységben. „Nem minden 
hulladék szemét” program keretében 
eszközöket, játékokat készítettünk. A 
rendezett közös kiállítást bárki meg-
tekinthette.

A Zöld jeles napi megemlékezések 
óvodáinkban a jövőben is a környezet 
és a természetvédelem ünnepekként 
jelenek majd meg. Az óvodák helyi 
nevelési programjaiban és gyakorlati 
megvalósításában a környezeti neve-
lés fenntarthatóságát célozzák.

Szepesvári Antalné

Óvodapedagógus 

Zöld jeles napok az óvodában
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2010. július 30-2. péntek-hétfő
18.00  Műsorajánló
18.05  Zöldhíd – előadás a Dérynében
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Veres Lászlóné
 Téma: Nyári napközi
 Karcagi hírek
 Özönvíz Karcagon
 Aszfaltozás városszerte
 Családi Nap a Kórházban
 Aratás a bócsai dűlőben
 Háttér
 Vendég: Rigó Zoltán
 Téma: polgárőrség
20.10  Berekfürdő Szépe Szépségver-

seny

2010.augusztus 3-4. kedd, szerda
18.00  Műsorajánló
18.05  Jöjjetek hozzám – református 

istentisztelet
19.05  Megyei Tükör
19.30  A Hit Szava - szentmise
20.20  DMIK Mazsorett csoportja és a 

Dalma Dance fellépése a Birka-
főző Fesztiválon

21.20  Muzsikaszó

2010. augusztus 5. csütörtök

18.00  Műsorajánló
18.05  Kováts Est
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Varga Mihály államtit-

kár, ogy. képviselő
 Téma: aktuálpolitikai kérdések
 Karcagi hírek
 Segített városunk Önkormány-

zata az árvízkárosultaknak
 Felújítás a Kézművesek házánál
 Hamarosan kezdhet a fürdő 

felújítása
 Patchwork tábor Kiskulcsoson
 Háttér
 Téma: Komposztáljunk otthon
20.10  Nagykunság Szépe Szépség-

verseny

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

MEGÉRI?
Június 11-én este Kunhegye-

sen ittasan vezette a műszaki és 
biztosítás nélküli, kölcsön gép-
kocsiját egy helyi férfi. A Kos-
suth utcán áttért a menetirány 
szerinti baloldalba, ahol az út-
test mellett, műszaki hiba mi-
att álló tehergépkocsinak üt-
között. A vezető és utasa köny-
nyű sérüléseket szenvedett, az 
anyagi kár jelentős. A bíróság 
gyorsított eljárásban a gépkocsi 
vezetőjét 20 hónapra eltiltotta 
a vezetéstől, valamint 650 ezer 
forint pénzbüntetést szabott ki. 

Az elmúlt héten a nyomo-
zók is betakarítottak. Kerék-
pár tolvajokat sikerült eljárás 
alá vonni, akik többnyire a fő-
téri intézmények, vendéglátó-
helyek előtt lezárt kerékpárokat 
lovasították meg az utóbbi hat 
hónapban. Előbb egy önálló-

an dolgozó, a múlt hét viharos 
szerdáján pedig több fiatalkorú 
került a kihallgató székbe, s tett 
beismerő vallomást. A kármeg-
térülés egyelőre várat magára. 

Július 21-én este a karcagi 
járőrök bíróság által körözött 
személyt fogtak el, akit a ceglé-
di rendőrkapitányság fogdájára 
szállítottak.

Július 23-án a kunmadarasi 
temető mellett lévő útszaka-
szon parkolt le egy karcagi la-
kos az autójával, és az ablakot 
10 cm-re lehúzva hagyta. Ben-
ne hagyta a táskáját iratokkal, 
kulcsokkal, pénztárcával és 3 
ezer forint készpénzzel. Mint-
egy negyedórát volt távolt a ko-
csitól, de mire visszament, az 
értékeit már nem találta az au-
tóban. A lopási kár 6 ezer fo-
rint.

Előkészületi mérkőzés
Karcag – Kunhegyes 2:0 (0:0)

Karcag, 100 néző. Jv.: Fodor 
K., Bíró L.

Karcag: Móga (Csík), 
Rajcsányi, Lévai, Szívós G. 
(Szívós Gy.), Nagy R. (Fo-
dor B.), Orosz, Balogh R. 
(Bukovszki), Nagy D., Bodor 
Gy., Henk, Erdei (Hajdú T.)

Edzőp: Orosz István
Kiadós nyári zápor után a 

Lóger pályáján játszotta le első 
edzőmérkőzését a karcagi lab-
darúgócsapat. A hetvennyolca-
dik percben Szívós Gy. középre 
adását Bodor Gy. a bal alsó sa-
rokba rúgta (1:0). A nyolcvan-
harmadik percben gyors kar-
cagi kontra után Nagy D. visz-
szapasszolt Henknek, aki a bal 
alsó sarokba helyezett (2:0).

B. I.

Moziműsor
Július 31. szombat
 Rémálom az Elm 

utcában
 Amerikai horror film
Augusztus 3. kedd
 Robin Hood
 Amerikai kalandfilm
Augusztus 7. szombat
 Drágán add a 

rétedet
 Amerikai családi 

vígjáték
Augusztus 10. kedd
 Zöld zóna
 Amerikai akció-thriller
Augusztus 14. szombat
 Kéjjel nappal
 Amerikai akció-vígjáték

18

16

Anyakönyv
Születés

Hercze Teréz – Farkas Béla
Kg., Gyep utca 17.  Tibor
Kovács Éva – Németh Tibor
Kg., Arany J. utca 27. 
 Tibor Levente
Kurucz Katalin – Dániel 
Sándor
Kg., Ketel utca 38.  Csenge
Varga Erzsébet – Váradi Zol-
tán
Kg., Gyep utca 3. 
 Krisztián Sándor
Hopka Tünde – Barát Péter
Kg., Kuthen utca 89.  Petrik
Fornton Julianna – Gaál Ist-
ván
Kg., Bíró utca 16. 
 Milán István

Halálozás
Özv. Bacsa Gézáné (Nemcsik 

Erzsébet)
 Karcag (1927.)
Balázs Imréné (Gyarma-

ti Róza)
 Kg., Zöldfa utca 48. 

(1935.)
Fazekas Lászlóné (Fórizs Er-

zsébet)
 Karcag (1940.)
Györfi Lászlóné (Koós 

Juliánna Jolán)
 Kg., Deák krt. 27. (1925.)
Kardos Márton
 Karcag (1942.)
Id. Kiss Sándorné (Soós Má-

ria)
 Karcag (1920.)
Mester Károlyné (Kovács 

Eszter)
 Karcag (1916.)
D. Molnár Ferencné (Tóth 

Lídia)
 Karcag (1931.)
Pintér Elek
 Karcag (1935.)

A Nagykun HE augusztus 
22-én (vasárnap) rendezi ha-
gyományos női és férfi felnőtt 
horgászversenyét a Téglagyá-
ri tavon. A verseny 7-11 óráig 
tart, utána eredményhirdetés 
és ebéd. Gyülekezés 6 óráig a 
helyszínen. A versenyen egy 
bottal, úszós felszereléssel le-
het horgászni.

Nevezni augusztus 19-ig 
lehet az egyesület irodájá-
ban csütörtökön 15-17 óráig, 
szombaton 9-11 óráig.

Nevezési díj: 2.200 Ft.
Díjazás: I-III. női, I-VI. férfi.
Minden egyesületi tagot 

szeretettel várunk!
Vezetőség 

Horgászok figyelem!

Javában tart a karcagi lab-
darúgóknál a felkészülés az új 
bajnoki szezonra. Orosz Ist-
ván edző irányításával heti hat 
edzéssel készülnek, közben be-
iktatnak néhány előkészüle-
ti mérkőzést is. Orosz Istvánt 
megkértem egy rövid értéke-
lésre.

- Az elmúlt bajnokságban el-
ért eredménnyel maximálisan 
elégedett vagyok. A megfiata-
lított társasággal úgy érzem, 
hogy ez az eredmény szép si-
ker. A gólokat tekintve a táma-
dójátékunkat a következő sze-
zonban lehet fejleszteni, de úgy 
érzem, a védekezésünkkel sok 
probléma nem volt. szerintem 
ez betudható, hogy a védelem-
ben több rutinosabb játékos is 
található.

- Az új bajnoki szezonra mi a 
szakosztályvezetés célkitűzése?

- A vezetőség elindult egy 
úton és ezt próbáljuk tovább-
fejleszteni. Karcagi fiatalok-
kal töltjük fel a csapatot. A csa-
pat keretéből távozók közül 
Kardos László befejezte az ak-
tív labdarúgást, Bujdosó Atti-
la pedig más egyesületnél foly-
tatja a játékot. Az érkezők kö-
zül négy játékos az ifjúsági 

csapatból jön fel: Szívós Ger-
gő, Szívós Gyula, Henk Ger-
gő, Fodor Balázs. Ezenkívül a 
DVSC utánpótlásából vissza-
jött Bukovszki Dániel. Jelenleg 
konkrét tárgyalást átigazolá-
si ügyben nem folytatunk. Ez-
zel tovább nőtt a csapatban a 
fiatalok aránya, amely megyei 
szinten is kimagasló mérté-
kű lett. A bajnoki rajt augusz-
tus 14-én indul el, ezenkívül 
áll a csapat a Magyar Kupában, 
mivel az országos főtáblára ke-
rült, emellett külön lejátszott 
megyei döntőben ezüst érmet 
szerzett. A legjobb 64 közé ke-
rült csapatok közül a karcagi-
ak ellenfele a Hajdú-Bihar me-
gyei Kőrösszegapáti együtte-
se lesz. A mérkőzés augusztus 
8-án, idegenben lesz megtart-
va. Előkészületi mérkőzés lesz 
még szerdán 18 órakor, az el-
lenfél Kenderes csapata. Ko-
moly sérülés és betegség nincs. 
Készen várjuk a bajnoki raj-
tot, a sorsolás még nem tör-
tént meg. 16 csapat szerepel a 
bajnokságban, és elég erős me-
zőnyben kell fociznunk. Igyek-
szünk megfelelni a kívánal-
maknak.

Bosnyák Imre

Focisták a bajnoki rajt előtt

FIGYELEM!
A Kiskulcsosi Általános Iskola udvarán épült teniszpálya 2010. 
augusztus 01-től megkezdi működését. 
Az érdeklődők részére megkezdtük a bérletek árusítását 10.000 Ft 
értékben a 2010-es évre. 
A pálya óradíja: 1.500 Ft/óra
Érdeklődni lehet: 06/59-503-126, 06/30-579-9327 (Lőkös Zoltán)

Pályázat
A Városi Önkormányzat Városgondnoksága pályázatot ír ki a 

Vásárcsarnok (Piaccsarnok – Karcag, Szent I. sgt. 6.) 2. számú üz-
lethelyiségének bérleti jogára. A bérlemény 2 helyiségből áll, ösz-
szesen 19 m² alapterületű. Pályázati anyagában kérjük, jelölje meg 
a tevékenységi körét.

Jelentkezési határidő: 2010. augusztus 6.
Benyújtásának helye: Karcag, Villamos út 109. Érdeklődni 

ugyanitt személyesen, vagy az 59/311-411-es telefonszámon.


