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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Nemrégiben képes tudósí-
tás jelent meg a Karcagi Ipa-
ri Park alapításának 10. év-
fordulójára állított szobrok 
avatásáról. A rövid ünnepsé-
get követően Varga Nándort, 
az Ipari Park Kft. ügyveze-
tőjét kértük meg az eltelt tíz 
év fontosabb eseményeinek 
és a közeljövő feladatainak az 
összefoglalására.

Az Ipari Park története az 
1990-es évek vége felé azzal a 
döntéssel kezdődik, amellyel a 
képviselő-testület a vasúttól dél-
keletre fekvő területet jelölte ki 
olyan ipari célokra hasznosít-
ható (és hasznosítandó) terület-
nek, ahol a már meglévő vagy 
frissen alapított ipari vállalko-
zások, illetve a Karcagon te-
lephelyet létesíteni szándékozó 
üzemek számára szándékoztak 
helyet biztosítani. Az önkor-
mányzat 1999-ben pályázatot 
nyújtott be a Gazdasági Minisz-

tériumhoz és a sikeres pályázat 
nyomán kapta meg a laktanya 
és a benzinkút, valamint a vasút 
és az I. sz. belvízelvezető csator-
na közötti 48,5 hektáros terü-
let az „ipari park” címet. Az er-
ről szóló támogatási szerződést 
2000. február 28-án írta alá dr. 
Fazekas Sándor polgármester és 
a Gazdasági Minisztérium kép-

viselője. Ez azonban még csak 
címet jelentett, az üzemeltetés 
megvalósítására született az el-
határozás az Info Kft. vezetőjé-
vel, dr. Székely Istvánnal, hogy 
a város és az Info Kft. közös cé-
get alakít.

Várja az érdeklődőket az Ipari Park

Folytatás a 4. oldalon

Meghívó

Időpont: 2010. október 23.
 9:50 a Kossuth téren
 Országzászló felvonása

 Közreműködnek: a Kovást Mihály Huszár Emlékraj huszárjai
10:00 a református templomban
 ünnepi istentisztelet

 Igét hirdet: Nt. Koncz Tibor vezetőlelkész
11:00 a Városháza előtti téren
 emlékünnepség, koszorúzás

 Nemzeti ünnepünket méltatja: 
Balog Zoltán, 
Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős Államtitkár

 1956, Te csillag – A szabadság születése

 Zenés irodalmi műsor
 Közreműködnek: a Budapesti Theatrum Hungaricum művészei: 

Beczásy Áron, Kiss Andrea, Losonczi Ilona és Varga András
 Koszorúzás

 a városháza falán elhelyezett emléktáblánál
12:30 az Északi temetőben
 koszorúzás

 Kemény Pál, a forradalom karcagi mártírja sírjánál
 Emlékező beszédet mond: Nt. Nagy Béla lelkész-vallástanár
17:00 a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ hangversenytermében
 ünnepi hangverseny

 Közreműködik: a Bartók Vonósnégyes
 A belépés díjtalan.
19:00 a Karcagi Ifjúsági Házban
 A Nap utcai fiúk

 című színes magyar film vetítése
 Rendezte: Szomjas György
 A belépés díjtalan.

Karcag Város Önkormányzat és Polgármesteri 
Hivatal,

a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ és 
a Karcagi Ifjúsági Ház 

nevében tisztelettel meghívjuk Önt és Kedves 
Családját 

az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 54. 

és a Magyar Köztársaság 
kikiáltásának 21. évfordulója 
tiszteletére rendezendő városi 

ünnepségre

Az elmúlt hét végén, ok-
tóber 9-10-én, tizenhato-
dik alkalommal rendezték 
meg a Zuglógerben a Karcagi 
Lovasnapok versenysorozatát. 
A rendezvény, amelynek 
első napján a fogathaj-
tók, a második napján a 
díjugratók versenyeztek 
– a sportolók és a lósport 
kedvelői előtt is ismert, 
népszerű alkalom. A 
Magyar Lovasszövetség, 
valamint a Jász-
Nagykun-Szolnok Me-
gyei Lovasszövetség ve-
zetőségében is helyet 
foglaló, a lovasnapokon 
vezetőbíróként jelenlé-
vő Babochay György vé-
leménye szerint a karca-
gi rendezvény a résztve-
vők létszámát tekintve 
az 1-2. helyen áll a me-
gyében, ami érthető is, 
hiszen a szervezés ma-
gas színvonalú, precíz és 
a programok egész napos lát-
nivalót nyújtanak. Az biztos, 
hogy a rendező Sport Szolgál-
tató Központ munkatársai és 
a programszervező Kálmán 
Imréné irányította rendező-
ség (most is) kitett magáért. Az 

utóbbi három év óta először re-
mek őszi idő kerekedett, va-
gyis a verseny semmiben nem 
szenvedett hiányt. A szerve-
zők egyébként mindkét nap-

ra bőséges egyéb látnivalót is 
szerveztek, hiszen láthattunk 
voltizsálást, néptáncot, puszta-
ötöst, kutyabemutatót, malom-
történeti (szabadtéri) kiállítást 
és még sok minden mást is.

A szervezők joggal lehet-

tek elégedettek, mert a két nap 
a Dunától a keleti országhatá-
rig, valamint Heves megyétől 
Békésig bezáróan mozdította 
meg a versenyzőket és az egye-

sületeket. Az első nap-
ra meghirdetett amatőr 
kettes fogathajtó verseny 
négy versenyszámában 
összesen nyolcvannyolc 
nevezést regisztráltak. 
Az első versenyszám – a 
pónifogatok akadályhaj-
tása győztese Kovács Ri-
chárd (Kunhegyes) lett, 
míg Emődi Imre (Kun-
hegyes) és Kele Gábor 
(Kenderes) a második ill. 
a harmadik helyen vég-
zett.

Nagyon sok, 35 fogat 
vett részt a kettes fogatok 
akadályhajtásán, ahol a 
Hajdú-Bihar megyéből 
érkezett Balogh Antal 
lett az első, míg Zelei Ist-
ván (Abony) a második, 

Pete József (Martfű) a harma-
dik helyet szerezte meg. 

Hat induló volt a négyes fo-
gatok akadályhajtása mező-
nyében, amelyből id. Dengi 

Karcagi Lovasnapok

Folytatás a 3. oldalon

A nyitott verseny első helyezettje Teleki 
Zoltán, Ajtony nyergében és a tenyésztő-

tulajdonos Mészáros Zsolt
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Közéleti szilánkok

Iszap ö(m)lés
Nehéz szavakat és jelzőket találni 

erre az ipari- és ökológiai katasztró-
fára, amelyről naponta beszámol az 
írott és elektronikus sajtó, valamint az 
internetes hírportálok. S való igaz le-
het, ahogy több kormánytag is nyilat-
kozott: ez csak a felszín, a valóságban 
még drámaibb a helyzet.

Viszont nem nehéz nem észre-
venni, hogy kirajzolódtak ismét azok 
a társadalmi törésvonalak, ame-
lyek a kétharmados nemzeti egy-
ség kormányára voksolók, a közélet 
iránt közömbösek, ill. az ellenzék két 
„balliberális” pártjára szavazók kö-
zött húzódnak, még ha látensen is, 
mert sokan hallatják a hangjukat is-
mét azok közül, akik nem tudnak 
felülemelkedni közéleti beidegződé-
seiken, s kihasználva a kormány ne-
héz helyzetét, direkt vagy indirekt 
módon támadják ill. megalapozatla-
nul kritizálják rendkívüli intézkedése-
it, amelyekkel igyekszik ezt a minden 
képzeletet felülmúló katasztrófahely-
zetet megoldani.

Lehet, nem is kellene ezekre odafi-
gyelni, de mégsem lehet csak úgy át-
siklani pl. Gyurcsány blogbejegyzése 
fölött, amelyben a miniszterelnök 
legsürgősebb négy pontba foglalt 
cselekvési tervét először üdvözölte, 
majd három (!) órával később a MAL 
Zrt. Állami felügyelet alá helyezé-
se kapcsán már diktatúra bevezeté-
séről beszélt, különféle rémképeket 
festve…

Hát igen. Lehet azt mondani, hogy 
nincs ebben semmi meglepő, talán 
meglátta könyvespolcán Eric Knight 
híres regényének címét („Légy hű 
magadhoz”), de azért ez ennél komo-
lyabb. Ez már moral insanity – az er-
kölcsi gátlások teljes hiánya. Hiszen 
nyolc ártatlan ember halálát okozta 
az emberi gondatlanság és felelőtlen-
ség, ennek megállapítására nem kell 
geológus szakértőnek lenni ennyi idő 
után. (Szóval, a vörös iszap nem csak 
ömlött, hanem ölt is, amire a jegyzet 
címében is próbáltam utalni.)

És itt érhető tetten az egész 
gyurcsányos-bajnais, vadkapitalista 
mentalitás. Mert akárhonnan is néz-
zük: a rabló-privatizáció, a minden-
áron való profithajszolás, a teljesen 
individuális kapitalista szemlélet az, 
ami ennek a katasztrófának a köz-
vetett okában rejlik. Pontosan úgy, 
ahogy a miniszterelnök fogalmazta 
meg hétfői parlamenti napirend előt-
ti felszólalásában.

Akik ezt nem értik, azok sajnálato-
san nem tudnak közösségben gon-
dolkodni, szónokolhatnak akár órá-
kat szocializmusról vagy szociális ér-
zékenységről, stb.

A sors kegyetlen iróniája, hogy 
azok, akik az igazságtalan privatizáció 
jóvoltából az ideológiai vörös iszap-
ban dagonyáznak, valójában ismét 
politikai hasznot akarnak húzni a va-
lóságos vörös iszap kártételeiből. Ez-
által nehezítve meg több ezer ember 
sorsát is…

- ács -

HÍREK

NÉPTÁNCGÁLA
2010. október 16-án 

(szombaton) 18 órától  
a Déryné Művelődési 
és Ifjúsági Központ 

néptánccsoportjainak 
ÉVNYITÓ 

GÁLAMŰSORA
Fellépnek a Pántlika, 

Kopogók, Bokréta 
csoportok,

Kísér a PIPÁS 
ZENEKAR.

A Jászkun Kapitányok 
Nyomában 

projekt részeként megújult 
a Hizly ház, mely 2011 ja-
nuárjától, mint Nagykun 
Látogatóközpont várja a 
vendégeket. A belső attrak-
ciós tér kialakítása folya-
matban van. 
Szeretnénk a „polgári szo-
ba” enteriört személyes tár-
gyakkal gazdagítani. Ezek 
pl.: személyes hangvéte-
lű képeslap, levél, családi 
iratok, fotók, emlékkönyv, 
kesztyű, pipa, pipere hol-
mik, alsónemű, kalap, 
zsebkendő, szemüveg, ba-
baholmi, gyerekjáték, stb., 
valamint régi íróasztalok, 
székek, fogasok. 
Amennyiben munkánkat 
segíteni tudja, kérem ke-
ressen meg.
Köszönettel: Nagy Emese 
Tel.: +36/20-263-7444.

A Francia-Magyar Baráti 
Társaság és 

az Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészetoktatás 

Intézmény rendezésében
Francia dalEst
2010. október 16-án 17 

órakor a
Zeneiskola Erkel 

termében
(Karcag, Szabó József u. 1.)

Közreműködnek: a Művé-
szeti Iskola tanárai,

 Dusikné Türke Tímea,
 a magánének tanszak ta-

nulója 
 Házi Róbert Csaba,
 énekes, 
 Bíró Andrea, Sípos Judit, 
 Kémeri Nóra, és Kémeri 

Kitti
 a magánének tanszak ta-

nulói
 Zongorán közreműkö-

dik
 Dusik István
Műsoron dalok, hangsze-

res művek
A dalest díjtalanul látogat-

ható

Nyugdíjas találkozó
2010. november 5-én (pénteken) 16 órakor az ESSEN 

Kft.-nél (volt tanyasi kollégium) nyugdíjas találkozót szer-
vezünk azoknak, akik az egészségügyben dolgoztak.

Jelentkezés és bővebb információ: Simonné Ági (59/401-
354), dr. Jeneiné Terike (59/311-531), Bogdánné Magdika 
(59/313-571), Mándiné Jucika (59/313-004).

A Déryné Művelődési és If-
júsági Központnál műkö-
dő gombász szakkör tag-
jai 2010. október 9-én részt 
vettek a gombafesztiválon 
Bükkszentkereszten. Az utazá-
si költség jelentős részét a Pol-
gármesteri Hivataltól kapott 
támogatás fedezte, melyért ez-
úton mondok köszönetet Do-
bos László polgármester úr-
nak.

A kedvező időjárási körül-
mények elősegítették a gomba-
szedő túrán való eredményes 
részvételt. A túrázóknak 1,5-2 
kg vadontermő ehető gombát 
sikerült személyenként begyűj-
teni. A gyűrűs tuskógomba 
(Szentmihály gomba), a szürke 
tölcsérgomba és a lila peresz-
ke képezte a begyűjtött ehe-
tő gombák nagyobb hányadát. 
Ezeken kívül néhány darab íz-
letes vargányát, sárga gereben-
gombát és nagy őzlábgombát is 
sikerült begyűjteni.

A fesztivál programjában 
a miskolci Gombász Egyesü-
let tagjai által begyűjtött mint-
egy 90 vadontermő gombafaj 
bemutatása és ingyenes gom-
básétel kóstolási lehetőség is 
(gombaleves, gombafasírt, 
gombapörkölt) szerepelt. A 
fesztiválhoz kapcsolódó ki-
rakodóvásáron biotermé-
keket, gyógynövényeket és 
vadontermő gombát is árultak.

A szakmai kirándulás min-
den résztvevő megelégedésével 
ért véget.

A gombász szakkör 2010. 
október 8-án beindult a Déry-
né Művelődési és Ifjúsági 
Központban. A továbbiakban 
minden héten pénteken 17-18 
óra közötti időpontban tart-
juk a foglalkozásokat. Jelent-
kezni lehet az 59/503-224-es 
és a +36/30-325-7727–es tele-
fonszámon, vagy a helyszínen. 
A szakköri díj havonta 500 Ft/
fő.

Horgászok figyelem!
A Nagykun HE október 17-

én (vasárnap) 8 órától társa-
dalmi munkát szervez a Tég-
lagyári horgásztóhoz, kerék-
párút javításra. Szerszámot 
és aki tud, talicskát hozzon 
magával. Eső esetén egy hét-
tel későbbi időpontban kerül 
megtartásra.

Vezetőség

Meghívó
A Karcag Városi Cigány 

Kisebbségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete tisztelet-
tel meghívja az érdeklődőket 
2010. október 18-án (hétfőn) 
14 órai kezdettel a Városháza 
dísztermében tartandó (Kar-
cag, Kossuth tér. 1) alakuló 
ülésére, és a tisztségek megvá-
lasztására.

Tisztelettel, a képviselők:
Varga István Mici

Varga Istvánné
Tóth Anita Tünde
Kiss Irén Borbála

Gombász hírek

A Városi Sportcsarnokot ne-
gyedszázada vehették birtok-
ba a sportkedvelő karcagiak, a 
város iskolái, a KSE szakosztá-
lyai. Délelőtt tanórák, délután 
a legkülönfélébb edzések, hét-
végeken rendezvények színtere, 
vagyis kihasználtsága – főként 
az utóbbi évek megnövekedett 
igényeinek köszönhetően – tel-
kes körű, és még hosszabb idő-

re biztosított. A folyamatos 
használat persze nem múlik el 
nyom nélkül, ezért lett idősze-
rű a létesítmény felújítása. A 
feladatot, ahogy Szepesi Tibor, 
a Városi Sportlétesítmények 
vezetője elmondta, több lép-
csőben hajtották végre. Az el-
ső ütemben a vizesblokk, aztán 
az öltözők, most nyár végén és 
kora ősszel a küzdőtér felújí-

tását hajtották végre. Ez utób-
bi helyszínen az elhasználódott 
parketta lecserélése jelentette 
a legnagyobb munkát. Az elő-
ző parketta felületet nem távo-
lították el, hanem arra helyez-
ték fel az új réteget. Elvégez-
ték az oldalpalánkok korrekci-
óját és a csarnokban a munkák 
előhaladtával előkerülő egyéb 
hibák, hiányosságok javítá-

sát és pótlását is. Mindez mára 
kész és Szepesi Tibor tájékozta-
tása szerint:

- Hétfőtől próbaüzemmel 
megy a csarnok. Vagyis a kivi-
telező Labonczfa Kft. mindent 
megtett azért, hogy a csarno-
kot a kijelölt határidő és a hi-
deg idő beköszönte előtt bir-
tokba vehessék a sportolók.

Elek György

Elkészült a sportcsarnok 
felújítása

Gyűjtés
A Karcagi Ipartestület a 

vörös iszap károsultjai ré-
szére gyűjtést szervez.

Kérünk mindenkit, aki 
segíteni szeretne, az Ipar-
testület székházában je-
lentkezhet (Bajcsy-Zs. u. 
2.).

Érdeklődésünkre azt a 
választ kaptuk, hogy első-
sorban pénzbeli adomá-
nyokra lenne szükségük a 
károsultaknak.

Az Ajka-Devecser és 
Térségi Ipartestülettel fel-
vettük a kapcsolatot és az 
ő iránymutatásuk alapján 
adjuk át az adományokat 
a károsult ipartestületi ta-
goknak.

Segítő szándékukat előre 
is köszönjük.

Tisztelettel:
Kurucz István

Ipartestület elnöke

Szülői Tájékoztató
Előkészítő foglalkozá-

sok indulnak reformá-
tus iskolánkban, nagycso-
portos óvodások részére, a 
2011/2012-es tanévre.

Szülői megbeszélés idő-
pontja: 2010. október 25. 
(hétfő) 17:00 óra.

Helye: református isko-
la, I. emelet (Karcag, Kál-
vin u. 2.)

Telefon: 59/400-577
Minden érdeklődőt sze-

retettel várunk.
Iskolavezetés
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TŰZKAKAS

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Október 16-17. Dr. Temesvári Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758
Október 23-24. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport utca 13. Tel.: 06/30-205-3260

Tűz az egyik karcagi tanyán 
Október 5-én, 7 óra 16 

perckor vonult a Karcag I. 
és a Karcag Vízszállító a vá-
ros szélen lévő egyik tanyá-
hoz. A jelzett helyen egy 20x5 
méteres istálló tetőszerkeze-
te égett. A kiérkező egységek 
a tetőszerkezetet megbontot-
ták és 2 darab „D” sugárral 
beavatkoztak. A tűzeset során 
személyi sérülés nem történt.

Faház égett Karcagon
Október 6-án, a kora regge-

li órákban érkezett tűzjelzés 
híradóügyeletünkre. A jelzett 
helyen egy mindösszesen 40 
négyzetméteres faház fürdő-
szobája égett. A kiérkező egy-
ségek légzőkészülékben, 2 db 
„D” sugárral beavatkoztak. A 
helyszínen a 11 tűzoltó gyors 
és szakszerű munkájának kö-
szönhetően a tűz továbbter-
jedését megakadályozták. A 
tűzeset során személyi sérülés 
nem történt.

Közlekedési baleset a 4. szá-
mú főúton

Október 7-én, 5 óra 35 per-
kor vonult a Karcag I. és a 
Karcag Gyorsbeavatkozó a 
4. számú főút 161. kilométer-
szelvényéhez, ahol egy MAN 
típusú tehergépkocsi és egy 
olasz rendszámú Fiat Punto 
személygépkocsi ütköztek. A 

kiérkező egységek elvégezték 
a járművek áramtalanítását 
és megszüntették a forgalmi 
akadályt. A közlekedési bal-
eset során a személygépkocsi 
vezetője könnyebb sérüléseket 
szenvedett.

Baleset a 4. számú főúton
Október 9-én vonult a Kar-

cag I. és a Karcag Gyorsbe-
avatkozó a 4. számú főút 153. 
kilométer szelvényéhez. A jel-
zett helyen egy traileren szál-
lított mikrobusz árokba bo-
rult a trailerrel együtt. A mű-
szaki mentés ideje alatt tel-
jes, majd félpályás útzár volt. 
A forgalmat a tűzoltók irá-
nyították, mialatt elvégezték 
a gépjármű áramtalanítását és 
visszaállították azt az úttestre. 
A baleset során személyi sé-
rülés nem történt.

Közlekedési baleset Karcag 
belterületén

Október 9-én, a délelőtti 
órákban közúti balesetről ér-
kezett bejelentés ügyeletünk-
re. A jelzés szerint Karcagon 
a Dózsa György út és a Ri-
maszombati utca sarkán egy 
Simson segéd-motorkerékpár 
és egy Suzuki személygépko-
csi ütközött. Az ütközés során 
a gépkocsi villanyoszlopnak is 
ütközött így az EON szakem-
bereit is a helyszínre riasztot-

ták. A baleset következtében a 
motoros súlyos sérülést szen-
vedett.

Égett a régi szeméttelep Kar-
cagon 

Ugyancsak október 9-én, 
a kora esti órákban vonult a 
Karcag I. és a Karcag Vízszál-
lító a régi karcagi szemétte-
lephez. A jelzett helyen kö-
rülbelül 200 négyzetméteren 
száraz fű, avar égett. A kiér-
kező 8 tűzoltó kéziszerszám-
ok segítségével alig 15 perc 
alatt felszámolta a tüzet.

Tűz a Madarasi úton
Október 10-én, a délutáni 

órákban tűzesetről érkezett 
bejelentés híradóügyeletünk-
re. A jelzés szerint Karcag 
külterületén a Madarasi út 
mellett tüzet észleltek. A ki-
érkező egységek megállapítot-
ták, hogy mintegy 600 négy-
zetméteren gaz és összehor-
dott szemét égett. A beavat-
kozás során kéziszerszámokat 
és 2 db „D” sugarat használ-
tak. Az oltási munkálatokban 
résztvevő 8 lánglovag a tűz-
esetet fél órán belül megszün-
tette.

A beavatkozásokról fényké-
pek a web.t-online.hu/kgtpk 
címen találhatók.

TŰZOLTÓSÁG 

 

A magyar Vöröskereszt Karcagi Szervezete 

csatlakozva Karcag Város Önkormányzatának 

felhívásához Jótékonysági Koncertet Szervez az 

árvízkárosultak megsegítésére. 

Helyszín: KKaarrccaaggii  IIffjjúússáággii  HHáázz 

Időpontja:  

22001100..  ookkttóóbbeerr  1166.. (szombat) 

2211  óórraa  
Fellépők: 

Támogatói jegy: 500 Ft. 
A rendezvény fővédnöke: Dobos László 

        polgármester 
Cím: 5300 Karcag, Püspökladányi út 11.  
Tel: 59-300-857; 06-30-375-7815 
E-mail: ifihazkarcag@externet.hu  
Web: www.ifihazkarcag.hu 
 

Brakeshoes 
(a ’60-as, ’70-es évek rock’n’roll zenéi) 

BBLLUUEESS  FFLLOOOORR  
(Jimi Hendrix, B.B. King…stb, és saját dalok.) 

A Magyar Vöröskereszt gyűjtést szervez a 
vörösiszap-katasztrófa károsultjai megsegítésére

Számlaszám: K&H Bank 1045004-00026547-00000000
Közlemény: „ISZAP”
Segélyvonal: 1749 (minden hálózatból hívható)
Megyei Szerveztünk várja a lakosság felajánlását: tartós 

élelmiszer, ásványvíz, kizárólag gyermekruházat (tisztára 
mosott, korcsoport szerinti megjelöléssel, válogatással).

Várjuk azon vállalkozók jelentkezését, akik az összegyűj-
tött adományok elszállításában, azok célba juttatásában se-
gítségüket felajánlják!

A gyűjtéssel kapcsolatban az alábbi telefonszámon le-
het érdeklődni: Nagy Sándorné 06/70-933-8480 (Karcag-
Kisújszállás-Túrkeve).

Zoltán (Rákóczifalva) kap-
ta az első, ifj. Dengi Zoltán 
(Rákóczifalva) a második, és 
Kóré Lajos (Kisújszállás) a har-
madik helyezettnek járó elis-
merést. A negyedik verseny-
szám, a vadászhajtás két ver-
senyt jelentett. Az idén ugyan-
is először külön értékelték a 
pónifogatok vadászhajtását, 
ahol Emődi Imre (Kunhegyes), 
Csáti Zsanett (Kisújszállás) és 
Oros Miklós (Kisújszállás) bi-
zonyult a legjobbnak. A ket-
tes fogatok vadászhajtásában 
szintén nagy volt a létszám, s a 
Babochay György vezette ver-
senybíróság – tagjai Fodorné 
Horváth Anett és Horváth Ni-
kolett – 31 fogat teljesítményét 
véleményezte. Az első helyen 
a martfűi Pete József végzett, 
a tószegi Matúz Sándor máso-
dik, a kunhegyesi Nagy Zoltán 
harmadik helyezett lett. 

A második nap még népe-
sebbnek mutatkozott. Ahogy 
Kálmán Imréné programszer-
vező elmondta, eddig még so-
ha nem jött egyszerre eny-
nyi versenyző a díjugratásra, 
vagyis vasárnap 145 lovas és 
65 ló versenyezett a zuglógeri 

pályán (amelynek berende-
zése szombaton Katona Bé-
la, vasárnap Unyatinszki Jó-
zsef munkáját dicsérte). Az el-
ső versenyszámban a B/0-ások 
versenyében nagyszerű kar-
cagi siker született, ugyanis a 
Karcagi Lovasegyesület színe-
iben induló Teleki Zoltán, Aj-
tony nevű lovával első helye-
zett lett. Ajtony tenyésztője 
Mészáros Zsolt (Kunlovarda). 
A kitűnő eredményhez gra-
tulálunk! Ugyanebben a ver-
senyszámban Bogdán Bog-
lárka (Millér Lovastanya SE) 
végzett a második, Zsidó Csa-
ba (Kentaur Lovasegyesület) 
a harmadik helyen. A B/1-es 
(Kezdő lovas) versenyszám-
ban tizenhat versenyző kö-
zül 1. Dér Szintia (Zsákai Kft., 
Gyöngyös), 2. Varró Nikolett 
(Nyírségi Lótenyésztési Egye-
sület), 3. Máriási Sára (Debre-
ceni Nonprofit Kft.). A B1/C 
jelű nyitott verseny 23 induló-
jából Fodor Dóra (Rétpart Mg. 
Kft., Szolnok) bizonyult a leg-
jobbnak, Mezei Orsolya má-
sodik, Vavrek Rebeka harma-
dik helyzett lett. A B/2-es if-
júsági verseny győztese Kiss 
Lilla (Debreceni Lovasklub), 
ezüstérmese Gyetvai Emese 

(Nord-Ost Truck Kft.), har-
madik helyezettje Karádi Ka-
milla (Alsónémedi Amadeus 
LSE). A B/2-es (felnőtt nyi-
tott) verseny végeredménye: 
1. Horosnyák Norbert (Gyeraj 
Lovastanya Kft.), 2. Lénárd 
Nóra (Gödöllő), Apró József 
(Lovasbaráti Kör, Heves). A 
6. versenyszám, a B/3-as nyi-
tott verseny itt nálunk arról 
is nevezetes, hogy ennek el-
ső helyezettje nyeri el és őrzi 
egy évig a Varga Mihály mi-
niszterelnöki államtitkár ál-
tal 2000-ben alapított Kar-
cag Kupát. A kupa birtoko-
sa az idén Lénárd Nóra (Gö-
döllői Lovasegyesület) lett, de 
két győzelmet is aratott, va-
gyis a második helyezésért já-
ró kitüntetést is ő vehette át. A 
harmadik helyen Búza Krisz-
tián (Dabasi Lovaskör SE) 
végzett.

A magasabb kategóriájú osz-
tályok meghirdetett B/4-es nyi-
tott verseny győztese Majláth 
Géza (Zsákai Kft., Gyöngyös), 
második helyezettje Kasza At-
tila (Szegedi Lovasegyesület), 
a harmadik helyezettje Csabai 
László (Lasszó Lovasklub) volt.

Elek György  

Október 6-án az aradi vértanúkra emlékeztünk. A vásártéri em-
lékműnél az önkormányzat vezetői, a pártok és a társadalmi szer-
vezetek, valamint az iskolák képviselői helyezték el koszorúikat.

Karcagi Lovasnapok
Folytatás az 1. oldalról
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Október 9-én a parádésan 
sikerült II. Bolgár-Magyar 
Művészeti Gála bevezető 
programjaként a Kunhalom 
Polgári Kör vezetésével került 
sor a Közös sors című bolgár 
rövidfilm bemutatására. A gá-
la meghívott vendége a Deb-
receni Egyetem Szlavisztikai 
Intézetének bolgár docense, 
Dr. Veneta Yankova volt, aki 
a filmet készítette. A riportok 
és a Sumen környéki helyszí-
ni felvételek a fennmaradt le-
gendák, titokzatos történetek 
segítségével felidézték Bulgá-
ria történelmi múltjának, val-
lási sokszínűségének különös 
örökségét – sírköveket, gyó-

gyító forrást, régi kolostort, 
kincseket – a makedón, ró-
mai, kazár, bizánci, oszmán és 
bolgár uralom idejéből. A be-
szélgetés bolgár, orosz és ma-
gyar nyelven folyt gazdagítva 
a jelenlévők ismereteit.

A kör tagjai részt vesznek az 
októberi nemzeti ünnepeink 
tiszteletére rendezett koszo-
rúzásokon és megemlékezése-
ken. Következő összejövetelét 
a Kunhalom Polgári Kör ok-
tóber 25-én tartja, amikor Dr. 
Wolf György újabb utazási él-
ményeit hallgathatják meg az 
érdeklődők vetített képes il-
lusztrációval.

V. Gy.

Kunhalom Polgári Kör

Dokumentumfilm
- Az önkormányzat adta a 

területet, az Info Kft. pedig 
vállalta, hogy tőkét biztosít 
a vállalkozáshoz. Tehát, egy 
részről a felhasználható terü-
let, másik részről a tőke biz-
tosításával jött létre a Karca-
gi Ipari Park Kft. A cégveze-
tés 2003 tavaszára elkészíttet-
te a 4. számú főút és az I. sz. 
belvízcsatorna közötti terület 
infrastruktúrájának a terve-
it, és még ez év őszén benyúj-
tott egy területfejlesztési pá-
lyázatot. Ezt a pályázatot for-
ráshiányra hivatkozva elutasí-
tották.

Sajnos három további pályá-
zat is erre a sorsra jutott. 2007-
ben az utolsó pillanatban kiírt 
ROP pályázatra ismét elküld-
ték a Karcagi Ipari Park pá-
lyázatát, ám ekkor, a befoga-
dást követően a tulajdonosok 
úgy döntöttek, hogy saját fele-
lősségre elkezdik a beruházást.

- Az összértéke 347 mil-
lió forint volt, amiből a pá-
lyázatban 231,6 millió forint-
nyi összeg szerepelt,  ennek 
a 49,5 %-a (azaz 114,5 mil-
lió forint) lehetett a támoga-
tási összeg. Az Észak-Alföldi 
Regionális Fejlesztési Ügy-
nökséggel 2009. január 14-én 
sikerült megkötnünk a támo-
gatási szerződést, de ekkor az 
infrastruktúra építési munká-
ja már készen volt. Így is na-
gyon jól jött nekünk, mert 
látható lett, hogy volt értel-
me dolgozni, és „megkockáz-
tatni” azt, hogy ha támogatá-
si szerződés nélkül is, de el-
végezzük a beruházást - amit 
2008. augusztus 30-ára tel-
jes egészében befejeztünk. En-
nek ellenére azonban további 
egyeztetési problémáink vol-

tak az ÉARFÜ-vel. A támo-
gatási szerződés ismételt mó-
dosítása után, 2009. december 
17-én a 114,5 millió forintból 
megkaptunk 105 millió forint 
támogatási összeget. Azóta 
reklamáltunk, „megkifogásol-
tuk” a döntést, s újabb 2 mil-
lió forintot jóváírtak és átutal-
tak a számlánkra. További 6,5 
millió forint még mindig vita-
tott, vagyis függőben van.

- Hány cég jelentkezett ed-
dig, hogy az ipari parkban va-
lamiféle telephelyet szándéko-
zik létesíteni?

- A BJ Trans és az Út 
Kurucz, valamint több ma-
gánszemély már akkor terü-
lettel rendelkező tulajdonos 
volt ott, amikor a 48,5 hek-
tárra az önkormányzat el-
nyerte az Ipari Park címet, 
de ott vásárolt területet a 
HUNTRACO Zrt., a Jászkun-
Volán Zrt, a Zádor Intertrans 
Kft. és a Kunsped Kft. is. A 
felsorolt cégeknek mind meg-
van a területük, s közülük ket-
tő februárban jelezte, hogy jö-
vőre építkezni szándékoznak.

- És hát ott a REWE raktár-
bázisa...

- A helyi és a megyei sajtó 
mellett még az országos média 
is hírt adott arról, hogy az inf-
rastruktúra elkészültével egy 
időben felépült a Penny Ke-
let-magyarországi Logisztikai 
Központja, egy 18.000 négy-
zetméteres raktárcsarnok. Ez 
a város legnagyobb létesítmé-
nye, mintegy 240 főnek bizto-
sít munkát.

- Mik a további (közelebbi) 
elképzelések?

- 2010 februárjára elkészí-
tettük egy 18.000 négyzetmé-
teres könnyűszerkezetes csar-
nok terveit, mely jogerős épí-
tési engedéllyel rendelkezik. 

Jelenleg az egyeztetési eljárá-
sokon vagyunk túl. A csar-
nok öt tűzszakaszra lesz oszt-
va, tehát egyben vagy akár öt 
önálló egységként is eladha-
tó vagy bérbe adható. Ha az 
épületnek legalább a felét si-
kerül bérbe adni vagy eladni, 
akkor azonnal el tudjuk kez-
deni az építkezést és 6, maxi-
mum 8 hónap alatt kulcsát-
adásra elkészítjük. Másrészt 
továbbra is keressük azokat a 
magánszemélyeket, kis-, kö-
zép- és nagyvállalkozásokat, 
akik betelepülnének az ipa-
ri parkba. Több nagyvállalko-
zással is tárgyalásban állunk. 
A jelenlegi területen, a Penny 
Market melletti részen 10.000 
négyzetméter (azaz 1 hektár) 
a minimálisan kiadható terü-
let egy vállalkozás részére. Ez 
tehát a nagy- és közepes vál-
lalkozásoknak szóló lehetőség. 
Ez év júliusától 2 ha területet 
vett bérbe az Inter-Bussines 
Kft. 

- Mit ajánlanak azoknak 
akiknek a 10.000 m2 terület 
sok?

- A kisvállalkozások részé-
re a 4. sz. főút és a vasút kö-
zötti terület áll rendelkezés-
re. Itt 1.500 négyzetmétert le-
het minimálisan bérbe venni, 
ami pl. egy családi vállalko-
zásnak elegendő. Ha kellő szá-
mú jelentkező lesz, akkor a 
már az elkészített tanulmány-
tervet felelevenítjük, és annak 
kivitelezésével sor kerülhet az 
ottani infrastruktúra kiépíté-
sére is. A lehetőségek adottak. 
Augusztusban küldtünk ki tá-
jékoztatót 200 Karcagi és kör-
nyékbeli vállalkozónak. A ki-
töltött adatlapok visszaérke-
zését és további érdeklődők je-
lentkezését várjuk.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Várjuk az érdeklődőket

Az általános építészeti ter-
vezés, tanácsadás és pályá-
zat készítés profillal működő 
Babilon Építész Iro-
da Bt. 1992 decem-
berében alakult. Kö-
zel két évtizedes mű-
ködése családi házak 
és kisebb középüle-
tek tervezésével kez-
dődött, fokozatosan 
kaptak egyre nagyobb 
megbízásokat, s dol-
goztak számos ön-
kormányzati munka 
mellett a MOL-nak, a TESCO-
nak, a PLUS-nak, a COOP-
nak, és – főként Jász-Nagykun-
Szolnok megyei települések 
részére – számos település-
rendezési tervet készítettek. 
Karcagon 173 alkalommal vé-
geztek tervezést (pl. a piaccsar-
nok bővítése, kiskulcsosi ref. 

templom, a borjúdűlői ravata-
lozó, a Coop áruház, Nimród 
hotel etc.) 2005-ben a cég te-

vékenységét szétválasztották, 
s az építészeti munkák végzé-
sére megalapították a Babilon 
Istar Építész Iroda Kft.-t. Az 
utóbbi időkben már három ál-
landó és egy-két alkalmi mun-
katársat foglalkoztató cég a fel-
adatok gyarapodása mellett ki-
nőtte a régi irodát, s 2009 ja-

nuárjában pályázatot nyújtott 
be az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból mik-

ro-vállalkozások lét-
rehozására és fejlesz-
tésére igénybe vehető 
támogatásra. A sike-
res pályázat nyomán 
17.972.852 forint tá-
mogatást kaptak. En-
nek segítségével ala-
kították ki és rendez-
ték be (2010. március 
16. és szeptember 16. 
között) a Kis Antal u. 

4. sz. alatti 110 m²-es új irodát. 
Az új létesítményt 2010. októ-
ber 11-én délelőtt dr. Fazekas 
Sándor vidékfejlesztési minisz-
ter, Dobos László polgármester 
és Szikra Zoltán építészmér-
nök, cégvezető rövid köszön-
tőjével avatták fel, és adták át a 
használatnak.

Új irodában a Babilon

Karcag Város Önkormány-
zata és a magyar Vöröskereszt 
Karcagi Szervezete összefo-
gásában újabb segélykoncert-
re kerül sor városunkban az 
árvízkárosultak megsegítésé-
re. Ezúttal a populárisabb mű-
fajok kedvelőinek fog szólni a 
muzsika október 16-án (szom-
baton), a Karcagi Ifjúsági Ház 

emeleti termében. Talán érde-
mes néhány sorban bemutat-
ni az est fellépőit, akik kivá-
ló muzsikusok és már hosszú-
hosszú évek óta bizonyítanak 
az ország különböző koncert-
termeiben.

A programot a karcagi 
Brakeshoes Band nyitja, amely 
egy régi-új formációnak szá-
mít, hiszen a Somogyi Viktor 
gitáros/énekes által vezetett, 
méltán népszerű Matchbox 
zenekar utódbandája. A csa-
pat ugyan háromfősre zsugo-
rodott, azonban még mindig 
ugyan azzal az erővel és lelke-
sedéssel játsszák az 50-60-as 
évek rock and roll muzsikáját, 
mint bármikor azelőtt.

Az est második, és egyben 
főzenekara a soproni székhe-

lyű Blues Floor. A blues alapú 
zenét játszó formáció tizenkét 
éve létezik, de valamennyi-
en jóval régebben vannak már 
a pályán, nem akármilyen ta-
pasztalattal és tudással a há-
tuk mögött. Sásdi Tamás gi-
táros briliáns játéka miatt is-
mert a szakmában, Szolcsányi 
Szabolcsot pedig egyértelmű-

en a hazai színtér legjobb do-
bosai közé sorolják a hozzáér-
tők. 

Saját dalaik mellett szá-
mos feldolgozással színesítik 
programjukat, Jimi Hendrix-
től Jimi Ray Vaughan és Janis 
Joplin. Az idén jelent meg Még 
egyszer újra című albumuk, 
amelyet komoly költségvetés-
ből, egy német mecénás támo-
gatásával készíthettek el.

Bár egy szomorú katasztró-
fa-sorozat kapcsán kerül meg-
rendezésre ez a koncert, de 
mindenképp minőségi pro-
dukciókra számíthatnak az ér-
deklődők. A szervezők min-
den zenekedvelőt és segíte-
ni kívánó vendéget szeretettel 
várnak szombat estére.

Cselényi Csaba 

A zene erejével
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A Kun-Mediátor Utazási 
Iroda „Utazz velünk gondolat-
ban” címmel nagyszabású ide-
genforgalmi vetélkedőt szer-
vez a régióban: Karcag, Kis-
újszállás, Törökszentmiklós, 
Püspökladány középisko-
lás diákjai számára. A három 
fős csapatoknak meghirdetett 
verseny elődöntőjén írásbe-
li feladatokat kell megoldania 
a tanulóknak. Az elődöntőn 
legmagasabb pontszámot elért 

csapatok jutnak tovább a no-
vember végén megrendezen-
dő döntőbe. A vetélkedő célja 
az utazási kedv felkeltése, ha-
zánk és a világ szép tájainak, 
tájegységeinek megismerteté-
se, az egyes vidékek népművé-
szetének, kulturális értékeinek 
bemutatása. Az előzetes szer-
vezés alapján 67 csapat neve-
zett a régióban eddig egyedül-
álló vetélkedőre. 

A hagyományokhoz híven 
az idén is megszervezi a Kór-
házban a népszerű rendez-
vényt a Gyermeképség Alapít-
vány, és a Kátai Gábor Kórház 
2010. november 12-én pénte-
ken 14 – 17 óráig és 2010. no-
vember 13-án szombaton 9 – 
12 óráig.

Mindkét napon 4-4 érde-
kes, 10 perces előadás, vala-
mint zöldség, gyümölcs, mé-
zeskalács, cukormentes ter-

mékek, sós és édes mártogatós 
kóstoló, gerinctorna az iskolá-
soknak, játszóház a kisebbek-
nek... és meglepetések várják 
a kedves érdeklődő gyerme-
keket, szülőket, nagyszülőket, 
keresztszülőket!

A részletes programot a ké-
sőbbiekben közöljük a Karca-
gi Hírmondóban és az isko-
lákban, óvodákban, nagyobb 
boltokban elhelyezett plaká-
tokon.

A Kis-Hegyesbori halom 
szobrait 1995-ben, a magyar-
országi kunok történetének két 
fontos eseménye (a betelepü-
lés 750., a redempció 250.) év-
fordulója alkalmával állítot-
ták fel, s tették ezzel a halmot 
a Nagykunság, illetve a két 
Kunság emlékhelyévé. A kü-
lönleges hangulatú látványos-
ság az azóta eltelt másfél évti-
zed alatt jeles hely, kirándulók 
pihenőhelye, város környéki 
túrák célállomása lett. Mind-
ezt az önkormányzat sütő-
főző-pihenőhely építésével tet-
te kényelmesebbé és a szob-
rok éjszakai megvilágításáról 
is gondoskodott. Ezeken kívül 
- egészen idáig - semmi külö-
nösebb eseményről nem szá-
molhatunk be. Az idén nyá-
ron viszont, ahogy az két he-
te kiderült, valaki, a tizen-
öt év óta először, kezet emelt 
a szobrokra. Tudjuk, a kőala-
kok egy-egy nagykunsági tele-
pülés bronzból megformázott 
címerét tartják. Az ismeret-
len tettes Berekfürdő címerét 
törte ki a szobor kezéből, és a 
kunmadarasi címerrel is meg-
próbálkozott.

- A törési felületen látható el-
színeződés (oxidáció) azt mu-
tatja, hogy a sérülés már hóna-
pokkal ezelőtt történt – mond-

ta ki a látleletet Györfi Sándor 
szobrászművész a helyszínen.

- Ki lehet javítani a megcson-
kított szobrot?

- A címer egyedi darab volt. 
Amikor az emlékhelyet ki-
alakítottuk, csak egy példány 
készült belőle, de fényképek 
alapján vagy a bereki címer 
újraöntésével pótolható, és a 
megsérült kőtestet is ki lehet 
javítani.

- Előfordult már ehhez ha-
sonló vandalizmus a szobrai-
val?

- Itt Karcagon szoborrongá-
lás még soha nem volt. A kar-
cagi emberek szobortiszte-
lők. Máshol sajnos nagyon sok 
ilyen van. Az én szobraimmal 
kapcsolatban két hasonló eset 
történt. Gyöngyösön például 

volt egy díszkutam. Azt a tette-
sek megpróbálták kivésni a kő-
alapból, nagyon vigyázva arra, 
hogy a bronzfigura meg ne sé-
rüljön. Az elfogásuk után kide-
rült, megrendelésre csinálták. 
Hasonló történhetett a szabol-
csi földvár előtt álló Szabolcs 
ispán szobrommal. Ennek ré-
sze volt egy külön kövön lévő 
pajzs és egy szépen megmintá-
zott szabja. Ezt a szablyát vit-
ték el. Valószínűleg ezt is meg-
rendelésre. Egyébként ország-
szerte sok fűrésszel, vésővel, 
erővágóval vagy akár flex-szel 
roncsolt, megrongált szoborról 
tudunk. Nem tudom az újabb 
fémtörvény jelent-e majd va-
lamit. Egyelőre nem nagyon 
vesszük észre.

Elek György

Assisi Szent Ferenc születé-
se napján ünnepeljük az álla-
tok világnapját október 4-én.

A Karcagi Nagykun Refor-
mátus Általános Iskola idén 
kisállat-kiállítással hívta fel 
a figyelmet a házi kedvencek 
tartására és helyes gondozá-
sára.

Aki valóban 
szereti az általa 
választott állatot, 
az szabadidejében 
szívesen foglal-
kozik vele, s ha-
marosan megta-
nulja a folyama-
tos törődést egy 
olyan élőlénnyel, 
„aki” szavak nél-
kül fejezi ki hálá-
ját és szeretetét. 
Két állatbarátnak pedig min-
dig akad közös témája.

A református általános is-
kola udvara október 8-án dél-
után lelkes gyerekekkel és ér-
deklődő felnőttekkel telt meg.

Te mit hoztál? – hangzott fel 
itt is, ott is a kérdés egy–egy 
csoportulásban.

Mindenki megcsodálta a 
hörcsögök extra lakóhelyeit. 
Az egyik nem csak alagutaz-
hatott a földszint és az emelet 
között, hanem kókuszdió-há-
zikóval is büszkélkedhetett. A 
másik a labdáját hajtotta be-
lülről, úgy derítette fel az ud-
vart.

A legnépesebb mezőnyt a 
kutyák alkották, közülük az 
Alíz nevű ifjú bernáthegyi vit-
te el a pálmát.

Cicát is sokan tartanak, kö-
zülük a legbátrabbakat és a 
szállításhoz szokottakat hoz-

ták el. Kormi már a méretével 
is lenyűgözte a közönséget.

Kuriózumnak számított a 
tengeri malac, az ékszertek-
nős és az óriás csigák. Volt, 
aki a kopasznyakú japán kis-
csirkékre esküdött, mások a 
rózsás tarajú óriási kakasokra 

vagy éppen a galambokra. Az 
aranyhal sem bújhatott el a kí-
váncsi tekintetek elől.

A Diákönkormányzat szer-
vezésében zajló eseményt 
szépségverseny zárta, amely-
ben a DÖK-elnök és segítője 
döntött.

 -Jövőre majd én is elho-
zom….- hallatszott több gye-
rek szájából.

Sajnos a süni záróra után 
érkezett, őt már csak a napkö-
zisek csodálhatták meg. Ez a 
csendes és hasznos jószág igen 
hasznos segítője a kertészke-
dő embereknek mind a 16 ezer 
tüskéjével.

Szeressük hát társainkat az 
év minden napján, s úgy bán-
junk velük, ahogy mi is szeret-
nénk, hogy bánjanak velünk!

A Karcagi Nagykun Refor-
mátus Általános Iskola

Diákönkormányzata

Óriási mesekincset hagyott 
ránk a múlt. A társadalmi vál-
tozások révén a népmesék ha-
gyományos útja – mellyel a 
hallgatókhoz juthatott- egy-
re szűkebb lett, azzal fenyeget-
ve, hogy elvész. Nem a mesék 
halványodtak, hanem a való-
di emberi találkozások. A vál-
tozásokra válaszul nagyjaink, 
a mese jelentőségét és a hely-
zet súlyosságát mérlegelve, az 
átörökítés új formáit keresték. 
Benedek Elek jókora csokrot 
gyűjtött össze és hagyott ránk 
ebből a sok színben pompázó 
világból. És így 151 esztendő 
elmúltával is csorbíthatatla-
nok érdemei. Ő a népmeséből 
született gyermekmese meg-
teremtője, és az első színpadi 
mesemondónk is. Ennek elis-
meréseképpen a Magyar Ol-
vasástársaság kezdeményezé-
sére, az Ő tiszteletére ünnepel-
jük születése napján a mesé-
ket, és mesemondóinkat.

A Városi Csokonai Könyv-
tár meghívott mesemondója 
ebben az évben Zalka Csenge 
Virág volt, aki számos nem-
zetközi mesekonferencián 
képviselte már hazánkat, több 
ország mesemondói az ő tol-
mácsolásában ismerték meg a 
magyar népmeséket. Első fel-
lépésének helye a Györffy Ist-
ván Általános Iskola volt, ahol 

egy rendhagyó angol óra ke-
retében mesélt a gyerekeknek. 
Az első három egyszerű kér-
désre néma csönd volt a vá-
lasz, de a jó mesemondó ekkor 
sem esett kétségbe. A pókos 
történet meghozta a fiatalok 
szemébe a csillogást. Azok, 
akik addig kétkedő arccal ül-
tek egy kupacban, most be-
kiabálták a magyar fordítást. 
Elkapták a fonalat, és ment 
a mese, mint a karikacsapás. 
Rajzolással, mutogatással, já-
tékos mesemondással.

A délelőtti lendületes, ele-
ven, pörgős előadást jól ki-
egészítette a délutáni, ame-
lyen ábrándos, nyugodt, anda-
lító történeteket hallgattunk, 
Egyet innen - Egyet onnan 
címmel. Olyan mesékben gyö-
nyörködtünk, amelyek a meg-
szólalásig hasonlítanak a min-

denki által jól ismert törté-
netekre, mégis mások. Ta-
lálkozhattunk az egyiptomi 
Hamupipőkével, a svájci Hó-
fehérkével…Nincs mit csodál-
kozni! A mesék nem ismerik 
a határokat, és nem szeretnek 
bezárva lenni… Ennek felis-
merése mindenkinek nagy él-
mény volt, Zalka Csenge elő-
adása pedig a legérdekesebb 
jutalom ezen a délutánon. 

Meghívást azok az olva-
sók kaptak, akik a Bene-
dek Elek műveiből összeállí-
tott TOTÓ-t beküldték (106 
fő), hibátlanul megoldották 
(65 fő), és még a sorsoláson is 
szerencséjük volt (40 fő). Re-
méljük, hogy erre a napra, és 
a gyönyörű történetekre még 
sokáig fogunk emlékezni.

Szabó Péterné
gyermekkönyvtáros

A népmese napja

Megrongáltak egy szobrot a Kun Emlékhelyen

Idegenforgalmi vetélkedő

Gyermek-egészségügyi Nap

„Nálatok laknak-e állatok?”
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„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Karcag Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás 

Minisztériummal együttműködve
ezennel kiírja a 2011. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára
a 2010/2011. tanév második és a 2011/2012. tanév első 

félévére vonatkozóan

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó la-
kóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fel-
sőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vo-
natkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) 
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapkép-
zésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredménye-
ző mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felső-
fokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Figyelem! 
- Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a felsőoktatás-

ban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fi-
zetendő egyes térítésekről 1. § (2) bekezdése értel-
mében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a 
rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények 
hallgatói. 

- A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú 
szakképzésben résztvevő tanulók nem jogosultak a 
Bursa Hungarica ösztöndíjra.

- Doktori (PhD) képzésben résztvevők nem felelnek 
meg a pályázati kiírás feltételeinek.

- Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók 
nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2010. szeptemberében ta-
nulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyi-
ben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2011. őszén már 
nem áll fenn, úgy a 2011/2012. tanév első félévére eső ösz-
töndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallga-
tók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási in-
tézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztön-
díj folyósításának feltétele, hogy a 2009/2010. tanév máso-
dik félévére már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást kö-
vető tanulmányi félév (2010/2011. tanév második, illetve a 
2011/2012. tanév első féléve).

Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2011. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pá-
lyázó hallgatói jogviszonya a 2010/2011. tanév második 
félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyi-
ben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem fe-
lel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíj-
ra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pá-
lyázni.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, 
amelyekben a pályázó beiratkozott, hallgatója a felsőoktatási 
intézménynek. 
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jog-
viszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás vég-
határidejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kö-
telezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövede-
lemnek számít.[ Az adóterhet nem viselő járandóságokról lásd 
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. 
§ 72. s) pontját].

A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 29.

A pályázat benyújtása:
1. A pályázatot írásban, pályázati űrlapon, a pályázó ál-

tal aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A részletes pályázati kiírás és pályázati űrlap hozzáfér-

hető:
- Polgármesteri Hivatalban (Karcag, Kossuth tér 1.),
- Karcagi Ifjúsági Házban (Karcag, Püspökladányi 

út 11.) vagy
- letölthető az Internetről, a www.karcag.hu oldal-

ról.
A pályázat benyújtási helye:

Polgármesteri Hivatal, 
Humán Szolgáltatási Iroda (34. szoba)
5300 Karcag, Kossuth tér 1.

A pályázatkötelező mellékletei:
- A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti 

Jogviszony-igazolás.
 Amennyiben a pályázó egy időben több felsőokta-

tási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pá-

lyázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell 
megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói 
jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése 
alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon 
nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hitta-
nár – két szakos képzés esetében a hallgató az állami 
felsőoktatási intézményt köteles megnevezni. 

- Igazolások a pályázó és a vele egy háztartásban 
élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

- További mellékletek:
 A pályázóval egy háztartásban élő testvérek vagy 

házastárs tanulói/hallgatói jogviszonyát igazoló is-
kolalátogatási igazolás (eredeti példány), még nem 
tanköteles gyermek születési anyakönyvi kivonatá-
nak másolata.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező 
mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet 
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A települési önkormányzat 2010. november 23-ig saját 
maga bírálja el a beérkezett pályázatokat.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel 
nem élhet.
A települési önkormányzat döntéséről és annak indoká-
ról 2010. december 6-ig írásban értesíti a pályázókat.

Az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága 2011. márci-
us 16-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által 
támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica 
ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás 
módjáról.

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj 
folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj fo-
lyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legké-
sőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felső-
oktatási intézményt, és az OKM Támogatáskezelőt (1244 
Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallga-
tó 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok 
változásakor:
- tanulmányok halasztása; 
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatá-

si intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma 
megadásával);

- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változá-
sa;

- személyes adatainak (név, állandó lakcím) változása.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul fel-
vett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részé-
re visszafizetni.
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az 
önkormányzat visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik 
a települési önkormányzat illetékességi területéről. A tele-
pülési önkormányzat ebben az esetben határozatban ren-
delkezhet a támogatás visszavonásáról. A határozat csak 
a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal 
hozható meg.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályá-
zatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltat-
ta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, 
támogatásban nem részesülhet még abban az esetben 
sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már 
kézhez vette.

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Karcag Város Önkormányzata az Nemzeti Erőforrás 
Minisztériummal együttműködve 

 ezennel kiírja a 2011. évre 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok 

számára

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó la-
kóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiata-
lok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló 
középiskolások, vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatá-
si intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek

és a 2011/2012. tanévtől kezdődően felsőoktatási intéz-
mény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfo-
kozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 

egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben 
kívánnak részt venni. 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíj-
ban, akik 2011-ben először nyernek felvételt felsőokta-
tási intézménybe és tanulmányaikat a 2011/2012. tanév-
ben ténylegesen megkezdik.

Figyelem! 
- Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a felsőoktatás-

ban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk 
fizetendő egyes térítésekről 1. § (2) bekezdése ér-
telmében nem részesülhetnek Bursa támogatás-
ban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intéz-
mények hallgatói. 

- A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felső-
fokú szakképzésben résztvevő tanulók nem jogo-
sultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást kö-
vető tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2011/2012. tanév 
első féléve, keresztféléves képzés esetén a 2011/2012. 
tanév második féléve.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott 
pályázó hallgatói jogviszonya a 2011/2012. tanév el-
ső félévében, illetve keresztféléves képzés esetén a 
2011/2012. tanév második félévében megfeleljen a pá-
lyázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó 
hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírás-
nak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát el-
veszíti.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósítás-
ra, amelyekben a pályázó beiratkozott, hallgatója a felsőok-
tatási intézménynek. 
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallga-
tói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása - a folyó-
sítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészé-
ben szünetel.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kö-
telezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövede-
lemnek számít. [Az adóterhet nem viselő járandóságokról lásd 
a személyi jövedelemről szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 
72. s) pontját].

A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 29.

A pályázat benyújtása:

1. A pályázatot írásban, pályázati űrlapon, a pályázó ál-
tal aláírva, egy példányban kell benyújtani.

 A pályázati űrlap hozzáférhető:
- Polgármesteri Hivatalban (Karcag, Kossuth tér 1.),
- Karcagi Ifjúsági Házban (Karcag, Püspökladányi 

út 11.) vagy
- letölthető az Internetről, a www.karcag.hu oldalról.

2. A pályázat benyújtási helye: 
Polgármesteri Hivatal, 
Humán Szolgáltatási Iroda (34. szoba)
5300 Karcag, Kossuth tér 1.

3. A pályázatkötelező mellékletei:
- Igazolások a pályázó és a vele egy háztartásban 

élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
- További mellékletek:
 A pályázó, a pályázóval egy háztartásban élő test-

vérek vagy házastárs tanulói/hallgatói jogviszonyát 
igazoló iskolalátogatási igazolás (eredeti példány), 
továbbá a még nem tanköteles gyermek születési 
anyakönyvi kivonatának másolata.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező 
mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet 
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A települési önkormányzat 2010. november 23-ig saját 
maga bírálja el a beérkezett pályázatokat.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel 
nem élhet.
A települési önkormányzat döntéséről és annak indoká-
ról 2010. december 6-ig írásban értesíti a pályázókat.

Az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága 2011. márci-
us 16-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által 
támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica 
ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás 
módjáról.
A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésé-
vel köteles írásban 2011. szeptember 1-jéig az OKM Tá-

mogatáskezelő Igazgatósága részére bejelenteni, hogy 
a 2011/2012. tanévben melyik felsőoktatási intézmény-
ben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles 
írásban nyilatkozni arról, hogy a 2011-es felvételi évet 
megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézmény-
be. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem 
tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíj-
rendszer következő évi fordulójából kizárható.

A beérkezett „A” és „B” típusú Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályáza-

tok elbírálásának szempontjai:

1. A települési önkormányzat a határidőn túl benyújtott, 
vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálat-
ból kizárja.

2. Az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, feleke-
zeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi ered-
ményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rá-
szorultságának objektív vizsgálatára tekintettel jár-
hat el.

3. Csak az illetékességi területen állandó lakóhellyel 
rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban.

4. A rangsor és a támogatás nagyságának megállapítá-
sakor a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy 
főre jutó havi nettó jövedelme számít, amely nagysá-
ga nem haladhatja meg a jelenleg érvényes nettó mi-
nimálbér összegét, azaz 60 236,- Ft-ot.

Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakcíme szerinti lakás-

ban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező személyek.

Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tör-

vény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a 

befizetési kötelezettséggel csökkentett

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint 

meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - 

vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem 

vett bevételt és az adómentes jövedelmet is,

- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve 

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény sze-

rint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló tör-

vényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magán-

személy az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közte-

herviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel 

csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elis-

mert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a 

bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi ősterme-

lésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (il-

letve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támo-

gatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt 

költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy 

a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának meg-

felelő összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egy-

szerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített 

közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és já-

rulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiz-

tosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói já-

rulék.

Nem minősül jövedelemnek: a temetési segély, az alkalmanként 

adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósság-

csökkentési támogatás; a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a 

Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-

(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelé-

si díj és külön ellátmány;  az anyasági támogatás;  a tizenharmadik 

havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása; a személyes gon-

doskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével 

a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvez-

ményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás;  a 

fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosí-

tott juttatás; annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő fog-

lalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidőben fog-

lalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legki-

sebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg; a házi 

segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj; 

az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-

díjrendszer jogszabályi hátteréül 2005. évi CXXXIX. törvény 
valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatása-
iról és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. 
(III. 26.) Korm. rendelet szolgál.

A pályázatokkal kapcsolatosan további információ kérhető:
Polgármesteri Hivatal, Humán Szolgáltatási Iroda 
Konczi Fruzsina ifjúsági referens
5300 Karcag, Kossuth tér 1., 34. iroda
Tel.: 06-59-500-648

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 
felsőoktatási hallgatók számára
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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).
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.
2 és fél szobás, nappalis, kertes csa-
ládi ház garázzsal eladó. Tel.: +36/30-
263-0909.
Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást karcagi ki-
sebbre cserélnék. Tel.: 59/312-005 v. 
+36/30-583-4708.
Kórház úti lakótelepen 2 szobás, fel-
újított lakás eladó. Tel.: 30-461-6358.
Karcagon kisebb típusú, teljes köz-
műves kertes ház eladó, vagy I. eme-
letig egyszobás komfortlakásra cse-
rélném. Tel.: +36/70-273-7268.
Garázs eladó vagy k iadó Kg. , 
Széchenyi sgt. 26. sz. alatt. Tel.: 
+36/30-546-4990.
Eladó Bucsán, Lehel u. 12. sz. alatt 3 
szobás tégla kockaház hatalmas, ki-
tűnő melléképülettel. Tel.: +36/30-
822-0899.
Kg., Kinizsi utcán 2 szobás, előszobás, 
üvegverandás kertes családi ház mel-
léképülettel, garázzsal, kétfajta fű-
tési lehetőséggel + 3 db cserépkály-
hával eladó. I.ár: 9 M Ft. Tel.: +36/30-
483-6705.
Karcagon 3 szoba + nappalis családi 
ház eladó. Budapesti csere is érdekel. 
Tel.: +36/30-936-4220.

Két szobás, gáz- és cserépkályha fűté-
ses téglaház nagy portával eladó. Kg., 
Zádor utca 28. Tel.: +36/70-391-4295.
Karcagon cserépkályhás, gázkonvek-
toros, 1,5 szobás családi ház sürgősen 
eladó. U.itt cefre eladó. Tel.: 59/400-
802 (8 óráig, délben és 18 órától).
Karcag, Kisújszállási út 70/c. sz. alat-
ti 3 szobás + nappalis + garázsos ház 
eladó, vagy Pest környékire cserélhe-
tő, ill. kisebb lakás beszámítok érték-
egyeztetéssel. Tel.: +36/20-505-3467.

Albérlet
Főtéri, két szoba összkomfortos, igé-
nyesen felújított lakás hosszútávra ki-
adó. Tel.: +36/20-327-5719.

Állat
8 db 9 hetes ivartalanított kismalac 
eladó. Tel.: 59/313-670.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! A ter-
rorizmus csendes ellenszere. 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.
Utazóágy, gyerek tricikli, lépcső rács, 
nagy kutyaház, rácsos kiságy + pe-
lenkázó eladó. Tel.: +36/30-403-6062.
Süldő nyúlketrec; 80 l-es villanyboj-
ler; 20 kg-os kos bárány olcsón eladó. 
Tel.: +36/20-358-2348.
Bontott ajtók és különböző mére-
tű ablakok eladók. Tel.: +36/30-619-
9775.
Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, a 4 
csillagos Hotel Kalmában 27. extra pi-
ros hétre szóló 4 személyes apartman 
üdülőjoga eladó. 95 évre szóló, örö-
kölhető, cserélhető. Tel.: 59/312-005 v. 
+36/30-583-4708.
Méz házhoz szállítás Karcag terü-
letén! Termelői méz kapható Kg., 
Füredi utca 3. Vegyes (kristályos): 
1.200 Ft/kg, akác (folyékony): 1.400 
Ft/kg. Sebők Erika, Szőllősi Csaba Tel.: 
+36/30-963-5073.
Vékony lányra báli vagy koszorúslány 
ruhát keresek. Tel.: +36/30-455-5103
Takarmányborsó eladó. Zsákonként 
is! 10.000 Ft/q. Tel.: +36/30-442-9226
. Eladó 2 db 1 m-es oszlopos tuja, 
Siesta kályha, 2 db gázpalack, új bá-
rány takaró, 3 db cserge garnitúra. 
Tel.: 59/314-299.

Eladó 200 l-es vas és műanyag hor-
dó; gázpalack; új Hajdu centrifuga; 
Lehel hűtőszekrény; cserépkályha aj-
tók; új és használt ajtók, ablakok; új 
samottégla; új B30-as tégla; új 13 és 
14’-os gépkocsi köpeny; 2100-1200-as 
utánfutó. Tel.: 59/312-679.
Eladó matrac (200x80 cm rugós), 2 
db gyermekheverő (80x180 cm), kü-
lönféle méretű ablakszárnyak, 2 db 
kőgyapotlap, beltéri ajtólap tok nél-
kül, számítógéphez szék, szendvics-
sütő. Tel.: 59/314-423.
Siesta kályha (szinte új állapotban), 
gázpalack eladó. Érd.: Kg., Szent I. sgt. 
36.
„Hull a fának a levele” Nyomában 
az őszi köddel érkezik a hópihe. 
Mindkettőre felkészülhet erős kötésű 
cirok és vessző seprűvel. Kapható a 
karcagi piacon vagy a Takács P. u. 9/b. 
sz. alatt Jani bácsinál.
Eladó 2 éles gyári állapotú fehér színű 
zománc sparhelt füstcsővel együtt. 
Ár: 30.000 Ft. Tel.: +36/30-963-5073.
Jó állapotban lévő 5 mázsáig mérő 
mázsa eladó. Tel.: +36/30-832-6314.
4 részes jó állapotú barna szekrény-
sor eladó. Tel.: +36/20-505-3467.
Búza eladó. Tel.: +36/70-275-1937 v. 
+36/70-257-2045.
Karcag, Eötvös u. 10. sz. alatt női di-
vatáru üzlet eladó árukészlettel, be-
rendezéssel vagy külön-külön is. Tel.: 
59/313-068 v. +36/30-285-7900.

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.: 59/3111-
910.
Talajvizes házfalak utólagos szige-
telése falbontás nélkül. Tel.: +36/30-
360-3373.
Ásást, fabehordást és összevágást, 
kerti, ház körüli munkákat vállalok. 
Tel.: +36/70-350-5308.

Gépjármű
Eladó 2 db 210-es és 1 db 207-es gyá-
ri állapotú Babetta. Tel.: +36/30-963-
5073.

Apróhirdetés

Kézilabdázni vágyó fiúk figyelem!
2010. október 18-án 16-17 óra között toborzóedzéseket 

tartanunk az 1999-ben és 2000-ben született fiúk részére. Aki 
kedvet érez a kézilabdázáshoz, és szeretné látogatni az edzé-
seket, az jelenjen meg 15:45-re a Városi Sportcsarnokban. 

Edzőfelszerelést mindenki hozzon magával!
Tisztelettel:

Balogh Zoltán
edző

ÚSZNI VÁGYÓK 

FIGYELEM!

Szeretettel várjuk az úszás iránt 
érdeklõdõket szülõi megbeszélésre
Idõpont: 2010. október 19. 17.00 óra

Helyszín: Györffy István Ált. Isk. ebédlõ

KEZDÕ ÉS HALADÓ ÚSZÓKAT IS 
SZERETETTEL VÁRUNK!

Az elmúlt héten az MLSZ 
edzőközpontjába, Telkibe 
kaptak meghívást az U 13-
as korosztályú labdarúgó-
ink. Amint azt Kemecsi Lász-
ló edzőtől megtudtuk, rajtuk 
kívül még négy korosztály 600 
fiatalja is részt vett az OTP 
Bank és a Magyar Gyermek 
Labdarúgó Szövetség által kö-
zösen szervezett tornán.

Karcagi eredmények: KSE – 
Budaörs 4:3, Csongrád – KSE 
0:3, Baja – KSE 1:2, Csepel – 
KSE 2:1.

A csapat tagjai: Bajusz Sza-
bolcs, Nagy István, Terjék Pé-

ter, Tóth Ferenc, Mester Máté, 
Örsi Imre, Nábrándi Kriszti-
án, Balogh Dávid, Szabó Erik, 
Fábián Dániel, Györfi György, 
Tanka Sándor.

A karcagi fiatalok a máso-
dik helyen végeztek. Ráadásul 
a gólkirályi címet – 6 góllal – 
Szabó Erik nyerte el. A mér-
kőzéseket kitűnően felszerelt 
pályákon játszották. A fiata-
lok sok neves sportember fo-
gadta, mint pl. Mészöly Kál-
mán, Nyilasi Tibor stb. Emel-
lett rengeteg elismerést és 
ajándékokat is kaptak.

B. I. 

Ügyességi verseny

A XVI. Karcagi Lovasnapok keretén belül került megren-
dezésre a labdarúgó edzőpályán a kutyás ügyességi bemu-
tató, amelyen a karcagi egyesület tagjai: Ferenczi Sándorné, 
Ferenczi Andrea, Szabó Szilvia, Szabóné Jacsó Erzsébet, 
Nagy János tenyésztők kutyái vettek részt.

A résztvevő kutyáknak különböző akadályokat kellett le-
küzdeniük. Végül a legügyesebb kutya kapott kitüntető cí-
met – egy díszes serleget -, amelyet egy Tini nevezetű do-
bermann nyerte el, egy német dog, egy bordeaux-dog és két 
törpe uszkár előtt. Az összetett eredmények alapján a fel-
ajánlott különdíjat Ferenczi Sándorné tenyésztő nyerte el. A 
díjakat Dobos László polgármester adta át.

B. I.

Fiatal labdarúgóink TelkibenSeniorok figyelem!
Legutóbbi túránkon a szép 
őszi napsütésben Berekfür-
dőbe bicikliztünk el, ahol a 
település irodalmi emléke-
ivel ismerkedtünk meg. A 
kör döntése szerint, amíg le-
hetséges, folytatjuk a hétvé-
gi kirándulásokat, vagyis jó 
idő esetén (vagyis, ha nem 
esik az eső) vasárnap 14 óra-
kor találkozunk a Millenni-
umi Emlékmű előtt.

A szervezők
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2010. október 15-18. 

péntek-hétfő

18.00  Műsorajánló
18.05  Kapocs – Észak-Alföldi 

magazin
18.20  Október 6-ai koszorúzás
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Gyarmati Imre
 Téma: Karate Szakosztály
 Karcagi hírek
 - Spisák Péter koncertet 

tartott –interjú
 - Hamarosan épül az 

Akácliget Strandfürdő
 - Francia vendégek a 

Varróban
 Háttér
 Téma: Megalakult a History 

Zenekar
20.10  Lovas Napok 2010 – 1.rész

2010. október 19-20. kedd, 
szerda

18.00  Műsorajánló
18.05  Jöjjetek hozzám – 

református istentisztelet
19.05  Megyei Tükör
19.30  Karcag Sport
 Karcag - Abádszalók 

labdarúgó mérkőzés 
 (Megyei I. osztályú 

mérkőzés)
21.10  Református Nőszövetségi 

Konferencia II. rész 

2010. október 21. 
csütörtök

18.00  Műsorajánló
18.05  A Zene Világnapja
 Spisák Péter koncertje
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Karcagi hírek
 Háttér
20.10  Lovas Napok 2010 II. rész

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

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

www.karcag.hu oldalakról

Labdarúgás

Lapzárta: kedd 12 óra

Kunszentmárton – Karcag 
1:1 (1:1)

Kunszentmárton, 100 né-
ző. Jv.: Czékus S. (Bán J., 
Leitmann A.)

Karcag: Móga, Szívós G. 
(Rajcsányi), Orosz, Lévai, 
Henk, Balogh R., Szívós Gy., 
Ebekeme, Bodor, Nagy D. 
(Bukovszki), Erdei

Edző: Orosz István
A hatodik percben Papp 

30 m-es szabadrúgását véd-
te Móga. A tizenötödik perc-
ben Oberna lapos lövését 
Móga védte. A huszonharma-
dik percben Határ lapos lövé-
sét a bal oldalon érkező Sipos 
félmagasan a kapu közepébe 
lőtte (1:0). A huszonnyolcadik 
percben Balogh R. szögletrú-
gása a meglepett kapus feje fö-
lött a bal felső sarokban kötött 
ki (1:1)

Jók: Bartucz, Garáz, Sipos, 
Hegedüs ill. Nagy D., Balogh 
R., Henk, Szívós G.

Tóth Márton: Mindent 
megtettünk a győzelemért, de 
a szervezetten játszó karcagi-
ak ellen nem jött össze.

Orosz István: Értékes egy 
pontot szereztünk.

Ifjúsági mérkőzések
Kunszentmárton – Karcag 
1:0
U 13-as korosztály: Karcag – 
Békéscsabai OFC 4:0
Góllövők: Nagy I. (3), Szabó E.
U 15-ös korosztály: Karcag – 
Békéscsabai OFC 2:5
Góllövők: Székely D., Horváth 
G.

Bosnyák Imre

Moziműsor
Október 15. péntek
 Agora
 Feliratos spanyol-máltai 

történelmi dráma
Október 19. kedd
 Varázslótanonc
 Amerikai akciófilm
Október 22. péntek
 Ragadozók
 Amerikai akciófilm
Október 23. szombat
 Így neveld a 

sárkányodat!
 Amerikai animációs 

filmkezdés

16

12

16

Anyakönyv
Születés
Kelemen Gyöngyi – Baga 
László
Kg., Gyep utca 12. Rihárd
Kóródi Nikoletta – Horváth 
Csaba
Kg., Kinizsi utca 105. Csaba

Halálozás
Mátyus Ferenc
Kg., Vasút utca (1920).
Sánta László
Karcag (1959.)

Megyei I. osztályú bajnokság

Október 15. péntek
 Berek – Kiss A. úti
Október 16. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt.
Október 17. vasárnap
 Betánia – Széchenyi sgt.
Október 18. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Október 19. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Október 20. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti
Október 21. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
Október 22. péntek
 Berek – Kiss A. úti

Gyógyszertári ügyelet

20 nap elzárást kapott az a fi-
atalkorú elkövető, aki 2 üveg 2 
dl-es szeszes italt akart ellop-
ni az egyik bevásárlóközpont-
ból. Tetten érték, őrizetbe vet-
ték, majd a bíróság már másnap 
tárgyalta az ügyét.

Kerékpár tolvaj került né-
hány napra a rács mögé, pedig 
csak egy lezáratlan Kemping bi-
ciklit vitt magával az egyik ke-
rékpártárolóból. A cselekmény 
másnapján kattant a kezén a bi-
lincs, a szabálysértés elköveté-
sét tíz nap azonnali elzárással 
jutalmazta a bíróság.  

 
Drága mulatság a szájkontúr 

ellopása is. A 447 Ft értékű koz-
metikum, amit fizetés nélkül 
akart elvinni a boltból, 20.000 
Ft pénzbírságot eredményezett 
egy karcagi nőnek. 

Engedély nélkül, majd eltil-
tás hatálya alatt vezetett rend-
szeresen útjainkon két kisúj-
szállási fiatal. Nem tanultak a 
korábbi eseteikből, igaz fiatal-
koruk miatt nem is voltak bün-
tethetők. Az elmúlt napokban 
azonban már nem úszták meg 
figyelmeztetéssel és az általuk 
használt jármű elkobzásával. A 
szabálysértési törvény változá-
sát követően is tetten érték őket 
rendőreink.  Az egyik notórius 

autóvezető volt, 25 nap elzárást, 
míg a segédmotort vezetgető if-
jú 10 nap elzárást kapott gyorsí-
tott eljárásokban. A tettenérést 
követően a vacsorát már a rend-
őrségi fogdában kapták.

Október 4-én délután isme-
retlen tettes bemászott egy he-
lyi lakóház udvarára és az ott 
szabadon lévő 5 hónapos faj-
tatiszta amerikai staffordshire 
terrier zsemle-fehér tarka színű, 
kan ivarú kutyát eltulajdonítot-
ta. A lopási kár 35.000 Ft, mely 
másnap megtérült, a kutyát a 
tulajdonosához visszavitték.

Október 8-án az éjszakai 
órákban egy helyi férfi ittas ál-
lapotban egy kocsma ablak-
üvegét törte be, amivel 7.000 Ft 
kárt okozott. Ellene garázdaság 
vétség miatt indult eljárás.

Ugyan arról a szórakozóhely-
ről lopott ismeretlen személy 
egy kabátot, a benne lévő LG tí-
pusú mobiltelefonnal, amivel 
összesen 61.000 Ft kárt okozott.

Október 10-ére virradóra 
egy helyi lakos udvaráról vitt 
el a tolvaj egy HAUSER márká-
jú, 28-as, ezüstszínű, elől fekete 
csomagtartóval felszerel kerék-
párt, 21.000 Ft értékben.

I. forduló: Tiszafüred PBSE 
– Karcag Kováts DSK II. 15:3

Karcagi győzelmek: Va-
dai László – Kajtácsi Zoltán 
1 győzelem, Szepesi Bence 2 
győzelem.

Csornai Csaba: A listaveze-
tő nagyobb játékerőt képvise-
lő hazai csapat biztosan nyert.

II. forduló: Kisújszállás 
Házszépítők SE – Karcag 
Kováts DSK II. 14:4

Karcagi győzelmek: Szepe-
si Bence 3 győzelem, Kovács 
Miklós 1 győzelem.

Csornai Csaba: A nagyobb 
játékerőt képviselő kisújszál-

lásiak otthonában kevés esé-
lyünk volt.

III. forduló: Karcag Kováts 
DSK II. - Jászárokszállási 
VSE 6:12

Karcagi győzelmek: Szepesi 
Bence – Nagy Norbert 1 győ-
zelem, Nagy Norbert 2 győ-
zelem, Szepesi Bence 1 győze-
lem, Vadai László 1 győzelem, 
Kajtácsi Zoltán 1 győzelem.

Csornai Csaba: Az ered-
mény nem tükrözi a nagy 
küzdelmet. Kis szerencsével 
szorosabb is lehetett volna a 
végeredmény.

B. I.

Asztalitenisz NB. III. Észak-alföldi 
„A” csoport

Karcagi Kováts M. DSK – 
Szolnoki Volán SC 10:8

A Kováts M. DSK asztalite-
niszezői – a korábbi forduló 
elmaradása miatt – az iskola 
tornatermében fogadták az él-
mezőnyben levő szolnoki játé-
kosokat.

Karcagi eredmények: 
Skumáth István – Kovács Sán-
dor páros 1 győzelem, Kovács 
Sándor 4 győzelem, Skumáth 
István 3 győzelem, Szlovik Fe-
renc 2 győzelem.

Csornai Csaba: Az élme-
zőnybe tartozó szolnoki Vo-
lán ellen – a két húzó játéko-

sunkon kívül – Szlovik Ferenc 
kiváló teljesítményével, szoros 
küzdelemben győztünk.

Az elmúlt hétvégén a ne-
gyedik fordulóban szintén a 
Kováts M. iskola tornatermé-
ben léptek asztal mellé a kar-
cagi pingpongozók.

Kováts M. DSK – Szentesi 
Kinizsi 8:10

Karcagi eredmények: 
Skumáth István 4 győzelem, 
Kovács Sándor 4 győzelem.

Csornai Csaba: Az új ver-
senyidényben alaposan meg-
erősített Szentes óriási küzde-
lemben vitte el a két pontot.

Megyei Asztalitenisz Bajnokság

Thomas városi 
kispályás bajnokság

Az elmúlt hétvégén tar-
tották meg a Thomas vá-
rosi kispályás bajnokság 
III. fordulóját.

Eredmények: Blades – 
Ho-Ri-Ko 4:1, DKV – Flot-
tok 8:1, Róza – Karefa 0:11, 
Thomas – Brigád 4:2, BSK 
– Ökodizel 0:9, Szuperinfó 
– Agrosprint elmaradt, 
Multi Tec – Armacomp 7:1, 
Família – Rali Sped 3:0.

Legközelebb október 17-
én lesz a IV. forduló.

B. I.


