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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Az idén – a tavalyihoz ké-
pest – akadályok nélkül és 
időben kezdődött az aratás, 
ami a karcagi határban mára 
már befejeződött. Tavaly ősz-
szel az esők miatt sok táb-
lán nem lehetett elvégezni a 
talajelőkészítést, a bevetett te-
rületek egy részén pedig a ké-
sőbb érkező csapadék okozott 
károkat – víznyomást, kipusz-
tulást vagy terméscsökkenést. 
A kiesett őszibúza vetéseket 
legtöbb helyen tavasziakkal 
pótolták a gazdák.

Karcagon július 11-én (hét-
főn) kezdték meg az őszi bú-
za aratását. Kenyérgabonánk 
terméseredményei a tavalyi 
év viszontagságait tükrözik, s 
míg a talajminőségtől és a ve-
tés telelésétől függően az 1-től 
a 7 tonnáig szóródnak a hek-

táronkénti mennyiségek, az 
átlag 3-4 tonna közötti, az-
az közepes eredményt mutat. 
A minősége viszont nagyon 
jó, a zöme kenyérgabona. A 
megkérdezett szakemberek el-
mondták, az árak az aratással 
együtt drasztikusan (mintegy 
20 %-kal) estek, ami azt jelen-

ti, hogy azok a gazdálkodók 
lesznek előnyben, akik ki tud-
ják várni az árak emelkedését, 
vagyis raktározni tudják a ga-
bonát.

A tavaszaik nagyon jól mu-
tatnak, most már – mondják a 
gazdálkodók, eső kellene.

Elek György

Közepes termés kenyérgabonából

A hitközség családjai, a karcagi egyházak és az önkormányzat 
képviselői emlékeztek a Holokauszt áldozataira a zsinagógá-
ban 2011. július 10-én. Az emlékezés gyertyáinak meggyújtá-
sa és Csillag Barnabás, a Karcagi Izraelita Hitközség vezetőjé-
nek köszöntője után dr. Feldmájer Péter, a Magyarországi Zsi-
dó Hitközségek Szövetségének elnöke, dr. Molnár Sándor, a 
hitközség alelnöke és Verő Tamás, a budapesti Frankel utcai 
zsinagóga rabbija emlékezett a Holokausztról.

Emlékezés 

Tisztelt 
Olvasóink!

Legközelebbi lapszámunk 
augusztus 12-én jelenik 

meg. A szerkesztőség 
a megváltozott nyári 

megjelenés időszakában 
délelőttönként ügyeletet 

tart.

Tisztelettel:
a szerkesztőség

Kutyát ne vegyen – mentsen!

Szép eredménnyel – tíz kutya örökbefogadásával – zárult a 
Kunsági Állatvédő és Állatbarát Egyesület akciója július elején.

Tizenkettedik alkalommal – hagyományosan a Szentannai 
Gimnáziumban – rendezték meg a Karcagi Foltvarró Tá-
bort. A Szikfolt Klub és a Déryné Művelődési Központ közö-
sen szervezett kézműves találkozója évek óta széles körű elis-
mertségnek örvend, hiszen az ország minden tájáról látogat-
ják a patchwork magyarországi művelői. Az idén hatvannyolc 
foltvarró vett részt az egy egész héten át tartó munkálkodás-
ban és az újdonságokkal, legújabb technikákkal megismerte-
tő előadásokon.

Három kézműves mesterség 
– a fazekasság, a csipkeverés és 
a kunhímzés – alapvető fogása-
inak megismertetésére, elsajátí-
tására hirdetett szakkört a tan-
év végén a Nagykun Látogató-

központ. Amint Kréz Tamás, az 
intézmény vezetője, és a szakkö-
rök házigazdája elmondta, ed-
dig a fazekasok és a csipkeverők 
kezdték el a foglalkozásokat.

A fazekas szakkör vezető-
je, Sz. Nagy István keze alá 
húsz érdeklődő, elsősorban 10-
12 éves tanuló jelentkezett, ami 
miatt máris a szakköri foglalko-
zások megduplázásán gondol-
kodnak. Úgy könnyebb lesz a 
szakköri órák időbeosztása és a 
két koronghoz is jobban odafér-
nek a tanulók.

A csipkeverést vezető Fejesné 
Koppány Gabriella csoport-
ja nyolc felnőtt hallgatóból áll. 
A kunhímzés oktatása egyéb 
okok miatt majd csak szeptem-
bertől kezdődik.

Kréz Tamás a siker láttán 
újabb szakkörökön gondol-
kodik, hiszen ott van még egy 
szövőszék, amelyen megfele-
lő számú érdeklődő esetén be-
indulhat a szőnyegszövés. A 
szakköröket természetesen 
egész évre szánják, tehát télen 
is látogathatók lesznek.

Jelentkezni vagy bővebb fel-
világosítás kérni a Nagykun 
Látogatóközpontban (Kg., Tán-
csics krt. 46.) lehet személyesen 
vagy a 06/30-730-0789-es tele-
fonon.

Fazekasok és csipkeverők

Népes szakkörök 
a látogatóközpontban

Foltvarrók tábora

Tájékoztató
Tisztelt Ügyfelek!
A Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

Nyugdíjbiztosítási 
Igazgatósága 
a kihelyezett 

ügyfélszolgálatát 
augusztus hónapokban 

szünetelteti.
Szeptembertől 

kezdődően 
ismét folytatják 

tevékenységüket.
Megértésüket 

köszönjük.
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Közéleti szilánkok

Sötétség 
délután

Július 22-e a magyar történelem egyik di-
csőséges napja. Pontosan ötszázötvenöt év-
vel ezelőtt Hunyadi János nándorfehérvári di-
adaláról zengedezett egész Európa. (Mond-
hatnám: a „művelt Nyugat”, hiszen akkor már 
- egy évvel azelőtt - 1455 végén J. Gutenberg, 
mainzi ötvös mozgatható betűkkel kinyom-
tatta az első könyvet: a 42 soros latin nyelvű 
bibliát.)

Lehet, sokan úgy tudják, a pápa (III. 
Calixtus) ezután rendelte el a déli harangszót, 
de tévednek. A déli harangozást már az év jú-
nius 29-én küldte el rendeletben, könyör-
gésül az égiekhez, hogy a török támadást ki 
tudják védeni Szilágyi Mihályék. Ekkor érke-
zett ugyanis Nándorfehérvár alá a II. Mehmed 
(Hóman Bálint ugyan II. Mohamednek nevezi 
korabeli névhasználattal, de egy és ugyanaz a 
személy.) 150 ezer főnyi seregével, 3000 ágyú-
jával, és 200 hajójával. Akkor már Szerbia dé-
li része a hódoltság alatt, és ha nem is rabolni, 
fosztogatni akartak, mindenképpen a birodal-
mat tágítani. Hunyadi János sógora segítségé-
re sietett 40-45 ezres seregével, 200 kis sajká-
jával, valamint az Itáliából már az azt megelő-
ző évben Győrben keresztes sereget szerve-
zett Kapisztrán János (Giovanni di Capistrano) 
vezetésével. Július 21-én indult meg a döntő 
roham a törökök részéről, amely áthúzódott 
másnapra is. A vár védői szurkos, égő rőzse 
kötegeket dobtak a várfalakon fölfelé igyekvő 
támadók közé, amely olyan füstgomolyagot 
idézett elő, hogy ebben a sötétségben meg-
hiúsult a vár bevétele. Bár Hunyadi nem akart 
kitörni, a hetvenéves (!) Kapisztrán és még né-
hány keresztes csoport több irányból kitörve 
megsemmisítette a törökök ágyúit, egyértel-
művé téve az ütközet kimenetelét. II. Mehmed 
katonái hátrahagyva teljes felszerelésüket, fej-
vesztve menekültek Szófia felé. Ennyit dióhéj-
ban a nándorfehérvári győzelemről, amelyet 
a jelenlegi magyar országgyűlés a győzelem 
emléknapjává nyilvánított még ez év július 
4-én, lévén az egykori támadás is ezen a nap-
tári napon kezdődött.

Az idei év július 22-éje Európában a döb-
benet napjává vált. Egy 32 éves norvég 
ugyanis iszonyatos mészárlást végzett Os-
lóban és egy közeli kis szigeten. Körülbelül 
nyolcvanan vesztették életüket az ámokfu-
tó - magát keresztes lovagnak képzelő -, ide-
gengyűlölő, idióta messianizmust hirdető, az 
idegenek bevándorlását ellenző, egykori sza-
badkőműves – és még ki tudja hirtelen, mi-
lyen párthoz vagy egyesülethez tartozó vad-
állat dum-dum lövedékei miatt. Egyelőre csak 
szivárognak a hírek, és nagyon változatosak 
a jelzők: ám már bíróság elé is állították, ami-
kor ezeket a sorokat írom. Kirendelt védői vél-
hetően elmekórtani szakértőket kérnek majd, 
Európa és a világ közvéleménye pedig bor-
zadva konstatálja, hogy mi minden történhet 
meg az egyik leggazdagabb északi királyság-
ban, ahol liberalizmus van, és egy ilyen bűn-
cselekmény felső büntetési határa nem is élet-
fogytiglan, hanem csak 21 év…

Tévedés ne essék: nem a norvég Btk-át 
akarom ezzel kritizálni. Sem a norvég közálla-
potokat, és rendészeti szerveket. Sőt, megér-
tem a norvég nép fájdalmát, amely Európáé 
is. De azt is gyanítom, ez valahogy a világ mo-
rális válságához is kapcsolódik. És azon gon-
dolkodom, Spengler mikor is írta meg a „Nyu-
gat alkonya” c. művét?

- ács -

HÍREK

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Július 30-31. Dr. Godó Zoltán Kg., Körös utca 40. Tel.: 06/30-218-5722.
Augusztus 6-7. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758
Augusztus 13-14. Dr. Terjék Imre Kg., Duna utca 7. Tel.: 06/20-939-4650

Horgászok Figyelem!

A Nagykun HE augusztus 
21-én (vasárnap) tartja hagyo-
mányos horgászversenyét a 
Téglagyári Horgásztaván fel-
nőtt női, ill. férfi kategóriá-
ban.

Nevezni az egyesület iro-
dájában lehet augusztus 18-
ig csütörtökön 15-18 óráig, 
szombaton 10-12 óráig.

Nevezési díj: 2.300 Ft.
A versenyen minden Nagy-

kun HE tag részt vehet!
Horgászat 1 db úszós felsze-

reléssel.
Program:
6 óráig gyülekezés a helyszí-

nen
6-7 óráig sorsolás, helyek el-

foglalása
7-11 óráig verseny
11 órától eredményhirdetés, 

ebéd.
Mindenkit szeretettel várunk!

Vezetőség

Kedves Olvasók!
Felhívjuk szíves figyelmü-

ket, hogy a könyvtár 2011. jú-
lius 1. - augusztus 31. között 
szombatonként zárva!

A karcagi Kiskulcsosi Általá-
nos Iskola a Karcag Városi Ön-
kormányzat támogatásával és 
Longueau városának Európai 
Testvérvárosi Bizottsága köz-
reműködésével „Hej, víg ju-
hászok…” címmel nemzetkö-
zi bábkészítő versenyt hirdetett 
óvodások és általános iskolai al-
só tagozatos gyermekek részére.

A felhívásban megismertük 
a Nagykunságot, az ott élő kun 
ember életmódját, juhokhoz va-
ló viszonyát, e nemes állatból 
készített ízletes ételeket.

Megismerkedtünk a juhá-
szokról, juhokról és pásztorku-
tyákról szóló történetekkel, me-
sékkel.

A verseny célja volt a mesék 
megismerése mellett a gyerme-
kek érdeklődésének felkeltése 
a természetes eredetű anyagok 
használata iránt. Az európai in-
tegráció erősítése ivaylovgradi, 
karcagi, longueau-i és 
naleczow-i gyermekek bevoná-
sával. A bábok készítése köz-
ben készségeik és képességeik 
fejlesztése is a célok között sze-
repelt.

A mesékben megismert sze-
replőket fakanál felhasználásá-
val és természetes alapanyagok-
ból (fa, bőr, gyapjú, textil… stb) 
kellett elkészíteni.

A felhívásra szebbnél szebb 
egyéni és csoportos munkák ér-
keztek. A bábok kiállításra ke-
rültek az Ifjúsági Házban, ahol 
ünnepélyes megnyitóra került 
sor 2011. június 16-án. A meg-
jelent vendégeket Nagy Emese 
hangulatos köszöntője fogadta. 
Horváthné Pandur Tünde ta-
nárnő ízes, népies mesemon-
dása felkeltette az érdeklődést a 
mesék iránt.

Az Erkel Ferenc Alapfokú és 
Művészeti Oktatási Intézmény 
tanárnője Dudás Enikő és cso-
portja ütős hangszereikkel tet-
ték kellemessé a megnyitót, me-

lyet ezúton szeretnénk megkö-
szönni.

A pályamunkák értékelé-
sében igen nehéz dolga volt a 
zsűrinek. Köszönjük az ön-
zetlen közreműködését Szabó 
Péternének a Városi Csokonai 
Könyvtár Gyermek könyvtáro-
sának, Halászné Virág Mária 
pedagógusnak, Nagy Ilona báb-
játékosnak.

A 22 beérkezett pályamunka 
közül a zsűri 10-et kiemelkedő-
nek tartott. A díjak átadására a 
birkafőző versenyen került sor.

A zsűri alapján díjat kaptak a 
következők: Longueau, Bulgá-
ria, SZIM tagóvoda- Süni és Ka-
tica csoport, Takács P. úti tag-
óvoda- Katica csoport, Táncsics 
krt. tagóvoda- Katica és Nyuszi 
csoport, Kováts Mihály ált. isk.- 
Alsó tagozat kézműves csoport, 
Kiskulcsosi ált. isk. 2. osztály, 
Kiskulcsosi ált. isk. 3-4. osztály 
Napközis csoport, Kiskulcsosi 
ált. isk. 4. osztály, Kiskulcsosi 
ált. isk. 5.b osztály

Köszönjük a munkájukat 
azoknak a csoportoknak, akik 
most nem lettek díjazottak, re-
méljük a bábok készítése során 
ők is jól érezték magukat.

Szeretnénk megköszön-
ni a bábversenyhez nyújtott 
segítségét Ecsedi Irénnek, a 
Kiskulcsosi Általános Isko-
la igazgatónőjének, Karcag Vá-
rosi Önkormányzatnak és 
Longueau város Európai Test-

vérvárosi Bizottságának, Nagy 
Emesének, a pályázat lebonyolí-
tásában, a bábkiállítás szervezé-
sében és levezetésében nyújtott 
munkáját, Horváthné Pandur 
Tündének, a Kiskulcsosi Ál-
talános Iskola pedagógusá-
nak, Mulicz Ferencnek, a kar-
cagi Ifjúsági Ház vezetőjé-
nek, Déryné Művelődési és If-
júsági Központnak, Andrásiné 
Peszeki Ágnes mézeskalács ké-
szítőnek, Daróczi Erzsébet-
nek, Kun Mediátor Televízió-
nak, Kiskulcsosi Általános Isko-
la Tantestületének.

Külön köszönjük Andrá-
si Erika, Deák Ferenc, Sánta 
Jánosné, Vargáné Molnár Éva 
és Veres Henrietta pedagógusok 
szervezői munkáját.

„ Hej, víg juhászok…”

TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ 
TÜDŐSZŰRŐ VIZSGÁLATRÓL
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala értesíti a Tisz-

telt Lakosságot, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv megyei tiszti főorvosa a 2480-
3/2011. sz. határozatával elrendelte a Jász-Nagykun-Szolnok Megye 
területén huzamos jelleggel tartózkodó 30 éves és ennél idősebb la-
kosok kötelező tüdőszűrő vizsgálatát. A Megyei Tüdőgondozó Intézet 
2011. június 10-től – 2011. augusztus 08-ig végzi városunk lako-
sainak szűrővizsgálatát az alábbiak szerint:

A vizsgálat helye: Kátai Gábor Kórház Pszichiátria épületének 

földszintje (Karcag, Zöldfa út 48.)
Szűrési idő naponta:
 Hétfő: 12:30-tól – 16:30-ig
 Kedd: 08:30-tól – 12:30-ig
 Szerda: 12:30-tól – 16:30-ig
 Csütörtök: 08:30-tól – 12:30-ig
 Péntek: 08:30-tól – 12:30-ig
2011. 08.08.  Hétfő: 12:30-tól – 16:00-ig.
A szűrővizsgálat alól mentesülnek azok a személyek, akik egy éven 

belül ilyen vizsgálaton igazoltan részt vettek, illetőleg a tüdőgondo-
zó intézetben gyógykezelés alatt állnak.

Kérem, hogy a szűrésre kötelezett a személyi igazolványával és be-
tegkártyájával (TAJ szám) a személyre szóló értesítésen megje-

lölt időpontban szíveskedjen a vizsgálaton részt venni.
Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a tüdőszűrésre 

kötelezett a vizsgálaton nem jelenik meg, vagy távolmara-

dását nem igazolja, akkor szabálysértést követ el, mely a 218/1999. 
(XII. 28.) Kormányrendelet 102. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján 
pénzbírsággal sújtható.

A 30 éven aluli lakosok (munkakör ellátásához vagy tanulmányainak 
folytatásához szükséges) tüdőszűrése az alábbiak szerint történik:

- 18 éves kor alatt személyi igazolványával, betegkártyájával, orvosi 
beutalóval, szülői kísérettel szíveskedjen megjelenni,

- 14-30 éves korig a szűrésért a jogszabályok szerint fizetni kell, pos-
tai csekket a szűrés helyén lehet kérni.

Polgármesteri Hivatal

Nemzetközi Bábverseny

Figyelem!
Megnyílt Karcagon a BHG Üzletsoron a KALÁRIS 

NÉPTÁNCOSOK ÉS KÉZMŰVESEK 
KELLÉK BOLTJA.

Rövid kínálatunk: karakter cipők; 50 DEN-es színes harisnyák; 
kézimunkák; szalagok; gyöngyök; népies anyagok; készruhák és 

egyes viseletek méretre készítése.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-17 óráig, szombaton 8-12 óráig.

Tel.: 06/30-205-7129.
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Par la men ti Nap ló

Szeptember 12-ig szünetel az 
Országgyűlés működése, így 
rövid számvetést adnék arról, 
mire jutott a képviselőház eb-
ben a félévben. Nem termelé-
si beszámolót akarok adni - bár 
sokan hívják „törvénygyárnak” 
a parlamentet -, ezt megtette a 
napi sajtó. (116 törvény, 60 or-
szággyűlési határozat, 150 in-
terpelláció, 1200 szavazás stb., 
mindez 45 ülésnap, összesen 
465 óra alatt.) Inkább kiemelek 
egy-két fontosabb jogszabályt, 
amit ebben a hat hónapban fo-
gadtunk el, amelyek megszüle-
tése jelezte a megújulást.

Az Országgyűlés tavasszal 
több mint egy hónapig csak 
az alkotmányozással foglalko-
zott. Az új alaptörvény számos 
ponton változtatott a rendszer-
változáskor kialakított intéz-
ményrendszeren, a részletsza-
bályokat sarkalatos törvények 
tisztázzák. Ezekből eddig ötöt 
fogadott el a parlament (pél-
dául új honvédelmi és egyhá-
zi törvény), ősszel várható a 
munka java. A T.Ház a hatá-
lyos alkotmányt is megváltoz-
tatta úgy, hogy csökkenthe-
tő és szociális ellátássá alakít-
ható, ha pedig az igénybe vevő 
munkaképes, megszüntethe-
tő legyen a korhatár előtti nyu-
gellátás.

Családok tízezreit érintette 
az a döntés is, amellyel a par-
lament lehetőséget adott a de-
vizakölcsönök törlesztési árfo-
lyamának rögzítésére, és a ki-
lakoltatási moratórium helyett 

bevezette a kényszerértékesí-
tési kvótát annak érdekében, 
hogy a lakáshitelek fedezeté-
ül szolgáló ingatlanok ne ke-
rüljenek egy időben piacra. Az 
elmúlt nyolc év a problémá-
kat idézte elő, most legalább a 
megoldás irányába tettünk lé-
pést.

Február óta több ízben szi-
gorítottuk a büntető törvény-
könyvet. Januártól két évig ter-
jedő szabadságvesztéssel bün-
tetendő a táppénzcsalás és a 

rokkantsági nyugdíjjal össze-
függő visszaélés, és ugyaneny-
nyi időre zárhatják be a fut-
ballhuligánokat.  Nagy vitát 
váltott ki, de végül az egészség-
védelemre hivatkozva döntött 
a Ház arról, hogy jövő év janu-
árjától lényegében minden zárt 
légterű helyen tilos lesz a do-
hányzás, munkahelyen, étter-
mekben és kocsmákban csak 
szabad levegőn, illetve a bejá-

rat előtt lehet rágyújtani. Szin-
tén az egészségvédelem állt a 
népegészségügyi termékadó, 
ismertebb nevén a hambur-
geradó bevezetése mögött is. 
25 százaléknál kevesebb gyü-
mölcstartalmú üdítők, az ener-
giaitalok, az előrecsomagolt sü-
temények, a sós snackek, vala-
mint az ételízesítők egy része 
után kell majd szeptembertől 
megfizetni.

Ennyit röviden a parla-
ment elmúlt félévéről. Az Or-

szággyűlés most nyári szüne-
tet tart, folytatás ősszel. A mel-
lékelt fotóval – amely a napok-
ban készült Abádszalókon, a 
rászorulóknak juttatott ma-
lacosztáskor - kívánok a Kar-
cagi Hírmondó minden olva-
sójának kellemes nyarat, akár 
munkával, akár pihenéssel te-
lik, hozzá a legfontosabbat, jó 
egészséget!

Varga Mihály

Nyári szünet, félévzáró a parlamentben

„ FŐTÉRI RANDEVÚ”
a Kossuth téri filagóriánál 

2011. július 30-án ( szombaton ) 19 órától fellép a 
N E R V U S  együttes

2011. augusztus 6-án ( szombaton) 19 órától fellép a
MATCHBOX együttes 

Minden érdeklődőt szertettel várunk! 
Eső esetén a rendezvény a Déryné mozitermében kerül megrendezésre.

A település önállóvá válá-
sára emlékeztek Berekfür-
dőn 2011. július 1-jén délután. 
Az ünnepség a 125. éve szüle-
tett Pávai-Vajna Ferenc (1886-
1964) főgeológus emléktáb-
lájának megkoszorúzásával 
kezdődött, majd a Bod Lász-
ló Művelődési Házban rende-
zett tanácskozáson Barabás 
Imre geológus, a KÖTIVIZIG 
munkatársa ismertette a tu-
dós életét, értékelte munkás-
ságát. Dr. Hajdú Lajos polgár-

mester a település 1992-2011 
közötti két évtizedéről szólt. 
Posztumusz díszpolgári cím-
mel ismerték el Körmendi La-
jos (1946-2005) író Berekfür-
dő kulturális arculatának ki-
alakításáért végzett munkájá-
ért, a Megbékélés Házát pedig 
a magas színvonalú vendéglá-
tásért, a település jó hírének 
öregbítéséért „Berekfürdőért” 
címmel tüntette ki az önkor-
mányzat. 

Elek György

Berekfürdő két évtizede

DRÁGA ATTILA!
„Halljad meg szerető szívem sza-
vát, mely Boldog Születésnapot 
kíván. Kérem a jó Isten, adjon 
erőt, egészséget, tartson meg 
nekem és szeretteidnek Téged!”

Viki

Pályázat
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága pályáza-
tot hirdet az alábbi munkakör betöltésére: erdész művezető.
Betöltéséhez szükséges feltételek:
- szakirányú középfokú iskolai végzettség,
- legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat,
- számítógépes ismeret (World, Excel),
- „B” kategóriás jogosítvány,
- büntetlen előélet.
Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan ide-
jű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A pályázat részeként benyújtandó iratok: szakmai önélet-

rajz, végzettséget, képzettséget igazoló okirat másolata.
Az állás betöltésének várható időpontja: 2011. szeptember 01.
Jelentkezni írásban, 2011. augusztus 22-ig lehet az alábbi 

címünkre: 
Városi Önkormányzat Városgondnoksága
5300 Karcag, Villamos u. 109.
Tel.: 59/311-411 Fax: 59/311-538.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 30.

Álláshirdetés

A Karcagi Nagykun Re-
formátus Gimnázium, 
Egészségügyi Szakközépis-
kola és Kollégium pályáza-
tot hirdet az alábbi mun-
kakör betöltésére: egész-
ségügyi szakoktató.

Jelentkezni lehet a 06-
59/311-248-as telefon-
számon vagy az info@
reformatus.eu e-mail cí-
men.

Jelentkezési határidő: 
2011. augusztus 20.

X. Karcagi Roma Napok
2011. augusztus 25-26-27.

A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a X. Kar-
cagi Roma Napok következő programjaira várja a jelentkező-
ket a megyéből:
- Roma gyermek szépségversenyre (5-10 éves lányok részére),
- Énekes-táncos stb. színpadi fellépésekre,
- Tyúkos káposzta és egyéb roma ételek főző versenyére,
- Barátságos megyei, kispályás labdarúgó mérkőzésre,
- „A legerősebb roma ember” versenyre,
- Sakk versenyre,
- A karcagi Tiszta udvar, rendes ház versenyre.
A Kisebbségi Önkormányzat minden évben három díjat oszt 

ki a karcagi roma lakosok részére:
- A Roma Kultúra Díjat,
- A Roma Jó tanuló Díjat
·- A Roma Sport Díjat.
Ezekre a díjakra bárki ajánlhat érdemes személyeket.
A felsorolt programokra és díjakra 2011. augusztus 12-én dé-
lig lehet leadni a jelentkezéseket és az ajánlásokat az alábbi el-
érhetőségeken:
06/59-311-410 telefonon, 06/30-381-6403 számon, 
karcagiciganyonkormanyzat@citromail.hu e-mail címen, 
vagy személyesen irodánkban: Karcag, Kossuth tér 14 I. em. 
7. alatt
Kérem a jelentkezési határidők betartását, mert a helyszínen 
már nem áll módunkban újabb jelentkezéseket elfogadni!
A X. Roma Napok színvonalas megszervezése és lebonyolítá-
sa érdekében várjuk támogatók jelentkezését és pénzbeli ado-
mányokat, édességeket, díjazáshoz ajándék tárgyakat is hálá-
san elfogadunk!

Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
képviselői
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2010. évi közhasznúsági jelentés
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 2006. június 25-én a Karcagi Nagykun 

Városvédő Egyesületet a 2148. sorszám alatt a társadalmi szervezetek között nyilván-
tartásába vette, és közhasznú szervezetté minősítette.

Az egyesület működési köre: kulturális
Az egyesület székhelye: 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Az egyesület képviselői: Györfi Sándor elnök (Karcag, Széchenyi sgt. 56.), 

Kósáné Bene Hajnalka titkár (Karcag, Pipacs u. 20.)
Az egyesület célja: a várost szerető erők összefogása, a város történeti, építé-

szeti, környezetvédelmi és természeti értékeinek, haladó hagyományainak megóvá-
sa, szépítése új értékek teremtése érdekében. 

Az egyesület törekszik a lakosság széles körű megszervezésére, a városszeretetre 
nevelésre, a város védelmére és szépítésére, a városi élet színvonalának emelésével, 
a lakosság társadalmi közérzetének jobbítására, a városhoz való kötődés erősítésére. 

2010. évi tevékenységünk: Egyesületünk fő célja, hogy a várost szerető embe-
reket összefogja, a város történeti, építészeti, környezetvédelmi és természeti hagyo-
mányait megóvja, új értékeket teremtsen. 2010-ben ennek érdekében folytattuk az 
immár hagyományosnak számító programjainkat. Újra kiírtuk a „Nagykun Kapu” pá-
lyázatunkat. Azok a városlakók indulhattak a pályázaton, akik vállalták, hogy a kun 
hagyományoknak megfelelő kerítést építenek a lakóházuk köré. A pályamunkák ér-
tékelésére és az eredményhirdetésre a 2011. évben kerül sor. A pályázók kapunként 
100.000,- Ft támogatásban részesülhetnek. Elkészült a karcagi Nagykun Múzeum kö-
rüli kovácsoltvas kerítés utolsó szakasza is, melynek építése évek óta kiemelt szere-
pet kapott egyesületünk munkájában. Valamennyi városi rendezvényen képviseltet-
tük magunkat. Nemzeti ünnepeinken és a helyi megemlékezéseken koszorút helyez-
tünk el. Részt vettünk a Város- és Faluvédők Szövetségének Országos Konferenciáján, 
melyet 2010. július 14-16. között Jászberényben került megrendezésre. A konferen-
ciákon kiváló lehetőség nyílik kapcsolatépítésre, tapasztalatcserére, új információk 
megszerzésére. 2011-ben július 28-30. között Budaörsön lesz a Szövetség XXX. Ju-
bileumi Országos Találkozója, amelyre várjuk tagjaink jelentkezését, a szállást május 
2-ig lehet lefoglalni. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy ne csak a helyi hagyomány-
őrző szervezetekkel tartsuk a kapcsolatot, hanem erősítsük a kistérségi együttműkö-
dést. Ennek érdekében támogattuk a karcagi csapatot a Hajdú-Bihar megyei Derecs-
kén a „Hajdú komák és konok kunok disznótoros versenyén az összefogás jegyében” 
elnevezésű rendezvényen, valamint a Kunszentmiklóson megrendezésre kerülő bir-
kafőző versenyen. Városunk egyik legnagyobb nevezetességéhez, a Zádor-hídhoz 
emléktáblát helyeztünk el. A táblát márványból készíttettük el és avattuk fel a nyár 
folyamán. A református templom karzatának állaga az idők során megromlott, ezért 
egyesületünk adományokat gyűjtött a felújítási munkák megkezdéséhez. Városunk 
népi műemléke, a Morgó Csárda, ahol hajdanán Rózsa Sándor is megszállt. 2009-
ben az Önkormányzat felújíttatta az épületet, a szervezésben, a berendezési tárgyak, 
eszközök beszerzésében, a munka koordinálásában egyesületünk tagjai is részt vet-
tek. A felújított Morgó Csárdában tartottuk meg 2010. május 19-én a közgyűlésün-
ket, ahol vendégül láttuk a tagjainkat és a meghívott vendégeinket. Karcag város-
ból sok országosan is ismert tudós, művész, politikus, sportoló származik. Egyesüle-
tünk elhatározta, hogy 2010-től a város elhunyt, nevezetes szülötteinek szülőházá-
nál emléktáblát helyez el.  Elsőként Gergely János kiváló professzor, tudós emlékére 
az Önkormányzattal összefogva készíttettünk és avattunk a lebontott szülőház miatt 
a Nagykun Református Gimnázium aulájában emléktáblát a Nagykun Kulturális Na-
pok rendezvényeinek keretében. 2011-ben az egyesület a hagyományteremtő szán-
dékát folytatva a városunk híres szülötte Mándoky Kongur István fiatalon elhunyt, 
nemzetközi hírű turkológus Kazinczy utcai szülőházára helyez el márvány emléktáb-
lát. Szoros kapcsolatban állunk városunk más, hagyományőrző tevékenységet folyta-
tó szervezeteivel, leginkább a Pusztai Róka Hagyományőrző Egyesülettel, a „Karca-
gért” Közalapítvánnyal, a Nagykun Népművészek Egyesületével, a Kováts Mihály Ba-
ráti Társasággal, a Kunszövetséggel. 

Egyesületünk tagjai munkájukat önkéntesen, díjazás nélkül végzik. A program-
szervezéshez, ügyintézéshez saját gépkocsijukat veszik igénybe, amelyért a jogsza-
bályokban rögzített mértékű költségtérítés került elszámolásra. 

A pénzforgalmi adatok a következők:
Bevételek 

SZJA 1% 17.643,- Ft
Iparűzési adó 11.390,- Ft
Önkormányzati támogatás 64.000,- Ft
NCA pályázaton nyert összeg 550.000,- Ft
Tagdíj bevétel 47.500,- Ft
Tagok adományai 22.668,- Ft
Bankkamat 1.000,- Ft
Összesen: 714.201,- Ft

Kiadások
Faluvédők Országos Konferencia részvételi díja 2 főre 42.676,- Ft
Kiküldetési költség 41.076,- Ft
Posta költség 14.175,- Ft
Városi rendezvényekre koszorú vásárlás 26.500,- Ft
Nyomtatvány beszerzés 27.200,- Ft
Pályázat íráshoz tanácsadói díj 35.000,- Ft
Városvédők Országos Szövetségénél tagság befizetés 10.000,- Ft
A derecskei disznótoros Szentmiklósi birkafőző versenyen
a karcagi csapat támogatása 45.000,- Ft
Könyvviteli szolgáltatások díja 58.000,- Ft
Bankköltség 30.528,- Ft
A közgyűlésen megjelentek vendéglátása 135.700,- Ft
Programszervezési díj 20.000,- Ft
Anyagvásárlás emléktáblák készítéséhez (gránit, mészkő) 163.000,- Ft
Múzeumkerítés festékanyaga 163.170,- Ft 
Összesen: 812.025,- Ft

Tárgyévi eredmény 
közhasznú tevékenységből: -97.824,- Ft

A közhasznú szervezet tisztviselői juttatásban nem részesültek. Munkabér, 
megbízási díj kifizetése nem történt. 

Az egyesület év végi záró pénzkészlete: 768.897,- Ft
Györfi Sándor

elnök

Én Jenő bácsit, bár a lá-
nyát, Margitkát, magyarra 
és történelemre tanítottam a 
gimnáziumban, igazán csak 
a könyvei szerkesztőjeként 
ismertem és szerettem meg. 
Ám később is sokat beszél-
gettem vele; hívott, felol-
vasott, a terveiről beszélt. 
Sokszor meglátogattam, s 
ő is hírt adott minden jó-
ról és rosszról, ami vele tör-
tént. Hisz a barátság nem 
csak addig tart, ameddig a 
munka tart, mondotta. Sze-
rette a családját, az embere-
ket. A dédunokáit imádta. 
Ők valósággal bearanyoz-
ták az életüket. Jenő bácsi és 
Margitka néni egymáshoz 
is szép, figyelmes életet él-
tek. Margitka néni emberfe-
letti erővel, mert „bírni kell, 
nagyon sajnálom Őt”, szin-
te a végsőkig mellette volt és 
gondozta.

Világosan és pontosan so-
rolta fel és értelmezte, jelle-
mezte búcsúztató gyászbe-
szédében a lelkész asszony, 
hogy mik voltak Kárpáti Je-
nő testvérünk legnagyobb 
kincsei. A szeretet, a szor-
galom, a szerénység, a hit és 
a remény. Talán mindezek 
összhangja az, hogy mindkét 
könyvének a legfőbb értéke a 
páratlan derűje.

Jenő bácsi polihisztor volt. 
Gyönyörűen megírta ezt ró-
la Körmendi Lajos, aki 2000-
ben Kárpáti Jenő felfedezése 
címen fafaragás-remeklése-
it méltatta, hogy mi minden-
hez ért ő. A repülőgép-mo-
dellezőből fafaragó lesz, au-
todidakta iparművész, aki 
a tanítói-kántori diplomá-
val kitűnően zongorázott, 
de magasugróbajnok is lett, 
a virtus megtanította kötni, 
horgolni, s főzni is, ha kel-
lett. Ha kell, olyan páva-ke-
rítést farag a házához, hogy 
az utca csodájára jár. Ha kell, 
diófából barokk bölcsőt fa-
rag a dédunokáinak. Olyant, 
amilyen csak a Napkirály-
nak volt, ha volt. Kopjafát fa-
rag a köznek: Nagykun em-
lékoszlopot a városának, 
színes, mesebeli szűr-virá-
gos kopjafát a Györffy isko-
lának, református címert a 
kiskulcsosi templomnak. So-
kat tett Karcagért (és a ma-
gyar népért). Csoda-e, hogy 
a városa a Karcag Város Kul-
túrájáért Díjjal tüntette ki?!

Első könyvét, életrajzi re-
gényét, a Keservest 2006. au-
gusztus 29-én mutattuk be 
a városháza dísztermében. 
Telt ház előtt. – Csak bámul-
tam, milyen sokan voltak Je-
nő bácsi könyvbemutatóján, 
mondja a szomszédja, még a 

folyosón is álltak, akik nem 
fértek be. Alig hittem a sze-
memnek. – Végre egy peda-
gógus is méltó ünneplést ka-
pott, emlékezik vissza egy 
másik szemtanú kolléga, 
csak a karcagi születésű No-
bel-díjas Avram Hershko fo-
gadásán voltak többen. 

Aki olvasta, tudja, Jenő 
bácsi úgy írt, hogy a lelké-
vel látott. Ezért nem emléke-
zik a naturális nyomorúság-
ra. Dísztelen, folyékony stí-
lusban élteti meg újra az él-
hető életet. - Az ősnyugalom 
árad a könyvéből, magyaráz-
za az egyik karcagi olvasója, 
ugyancsak egykori kollégá-
ja. „Magam sem hittem vol-
na, hogy ekkora sikere lesz 
a könyvemnek” – vallja meg 
nekem a telefonba. Akkor, 
amikor talán már százan is 
felhívták Jenő bácsit, mert 
„nem tudták letenni a köny-
vet.” Nem tudtak betelni a 
könyvvel, és kikívánkozott 
belőlük a dicséret.

Az egyik kritikusa, a jó 
barát dr. Varga Gábor nyu-
galmazott főiskolai docens 
is szól erről a jelenségről az 
egyik recenziójában. „Szin-
te egy ültő helyben szeretné 
az ember elolvasni. Mi en-
nek a titka? A jó stílus mel-
lett a tematikai gazdagság és 
változatosság.  Felöleli a vá-
ros mindennapi életét moz-
galmassá tevő eseménye-
ket, történéseket (…) Kár-
páti Jenő pontos megfigye-
lő, plasztikus képet tár elénk 
a szomszédok, az utcabeli-
ek mindennapi küzdelme-
iről, szorgalmáról, munka-
szeretetéről, segítőkészségé-
ről. Ugyanilyen érdekes és 
hiteles leírásokat találunk a 
debreceni református kollé-
giumi tanítóképző életéről, a 
kedves diákcsínyekről, a ta-
nárok szigorú, de megértő 
habitusáról.”

Bizony, Kárpáti Jenő-
ről a legtöbbet a könyvei ol-
vastán tud meg az ember. 
Békéssámsonban született, 
de már egyéves korában 
Karcagra költözött a szü-
leivel és testvérével. Az el-
ső könyv a gyermekkoráról, 
az iskolás éveiről szól a ta-
nítóképzős tanulmányok be-
fejezéséig. Második könyve, 
az emlékirata, A messze látó 
pásztor 2009-ben a saját és a 
felesége, a családja sorsát kí-
séri végig 1948-tól 1988-ig, 
a nyugdíjba vonulásáig.  És 
láss csodát: az első könyvét 
78 évesen „csak úgy”, a be-
tegségből való gyógyító terá-
piaként írja, a másodikat pe-
dig, mert már megjött az ét-
vágya, mert már belekóstolt 

az írás hatalmába, - 81 éve-
sen!

A hatalmas karcagi határ-
ban , szétszórtan, 17 tanya-
si iskola működött.  De Jenő 
bácsi A messze látó pásztor-
ban „életes” közelségbe tud-
ta hozni ezeknek a tanyai ta-
nítóknak a  világát, és éppen 
ezért ez az emlékirat többet 
ér, mint több száz statiszti-
kai adat, tudományos elmél-
kedés.

Kárpáti Jenő üstökösként 
robbant be a karcagi irodal-
mi életbe. Munkáinak hí-
re megy, és 2010-ben eljön 
hozzá az országos lap, a De-
mokrata, hogy fényképes ri-
portot közöljön róla, a kar-
cagi pedagógus értelmiségi-
ről. De Sárándi József  József 
Attila-díjas költő is felkere-
si Leányvárról, kétszer is, a 
levelével. Aki olvasta a Ke-
servest, annak nem meglepő 
az, amit Sárándi 2oo6-ban 
ír: „hogy miért igazi modern 
regény a Keserves? Mert 
az epizódokat, a jól megfi-
gyelt, megismert helyzete-
ket, emberi sorsokat egysé-
gessé kovácsolja Jenő bácsi 
szülőföld-város-ember- és 
hagyományszeretete, az el-
esettek iránt érzett-gyako-
rolt segíteni akarása: EGYÉ-
NISÉGE NAGYSÁG! VA-
RÁZSA! Ritka erények ma-
napság”. És amit Sárándi 
2oo9-ben ír, az is mérvadó 
Kárpáti Jenő írásművészete 
megítélésében. „Túlzás nél-
kül állíthatom. a Keserves és 
A messze látó pásztor a Kun-
ság fővárosa, illetve környé-
ke enciklopédiája. Önéletraj-
zi dokumentumokban elbe-
szélve. Személyes sorsod és 
a Történelem lehelete érin-
tett lelken műveid olvas-
tán. Nagy dolgot cseleked-
tél: a tájhaza társadalmának 
érzékletes megjelenítésé-
vel egész Históriánk magyar 
sorskérdéseit hoztad felszín-
re.”

Most, hogy összeszedem 
a gondolataimat, megálla-
píthatom, Jenő bácsival egy 
olyan jeles karcagi írót te-
mettünk, aki életművével – 
ahogy dr. Fazekas Sándor 
polgármester mondta ró-
la 2009-ben – „méltán lehet 
példa jelenkorunk és a jö-
vendő generációk előtt is.”

Én a karcagi Nyugdíjas 
Pedagógus Klub – amelynek 
mindig hűséges tagjai és lá-
togatói voltatok – és az iro-
dalomszerető barátok nevé-
ben mondom, béke poraid-
ra, drága Jenő bátyám. Nyu-
godj békében, öreg barátom, 
a karcagi földben. 

Rideg István

Kárpáti Jenő
(1928 – 2011)
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ÉRETTSÉGIZETTEK FIGYELEM!
Érettségi utáni nappali és esti tagozatos iskolarendszerű képzések 
indulnak a 2011/2012-es tanévben 
• Gazdasági  Informatikus- emelt szintű (OKJ 54 481 04)
• Pénzügyi-számviteli ügyintéző  (OKJ 52 3432 04)
• Üzleti szakügyintéző (OKJ 55 343 04)

szakokon az ADU Szakképző- és Középiskola Karcagi Tagin-
tézményében (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, /árvaellátás/, diákigazol-
vány jár!
Információ, jelentkezés: telefonon, faxon, 
e-mailben, illetve a helyszínen!
Várjuk jelentkezésedet, ne hagyd ki 
a lehetőséget!

Az elmúlt négy évben Vura 
Ferenc nagyváradi vállal-
kozó és családja szülőfaluik, 
Várasfenes és Kisnyégerfalva 
gyermekei számára felajánlot-
ta a Fenesi-völgyben lévő nya-
ralóját. A közel ötven, hat és 
tizenhat év közötti gyermek 
minden alkalommal nagyon 
jól érezte magát az egyhetes 
tábor alatt.

Az idén, tekintettel a növek-
vő érdeklődésre, a Belényesi-
medence mind a nyolc ma-
gyarlakta településének gyer-
mekeit meghívták táborozni: 
július utolsó előtti hetében az 
alsósokat, augusztus első he-
tében pedig a felsősöket. 

Az elmúlt héten 51 kisgyer-
mek tölthetett el egy hetet a 
család nyaralójában. A tábor-
ban változatos programokkal 
a gyerekek magyarságtudatá-
nak megőrzésére, fejlesztésére 
törekedtünk.

A Vasárnapi Iskola Ala-
pítvány Karcagi Református 
Gimnázium tanárai Nagy Éva, 
Kovács Ilona és Nagy Már-
ta tanárnők és Dobos Csen-
ge, idén érettségizett diák ta-
nította be a kicsiknek Bene-
dek Elek A sündisznó c. mesé-
jét. Nagy izgalommal várták a 
gyerekek a szereposztást, lel-
kesen készítették a jelmezeket 
és a díszletet, ügyesen megta-
nulták a szövegüket és a na-
ponkénti próbákon egyre job-
ban beleélték magukat a sze-
repbe. Az utolsó napon pedig 
megköszönve a vendéglátást, 
a házigazdáknak mutattuk be 
az előadást.

A próbák mellett énekeket 
is tanulhattak a gyermekek: a 
reggeli áhítatokon református 
gyermekdalokat Szakács Zol-
tán, Szabó Árpád és Filep At-
tila helyi lelkipásztoroktól, 
délutánonként pedig Szakács 
Zoltán gitár-, és Nagy Márta 
citerakísérete mellett népdalo-
kat. A korábbi évekhez hason-
lóan kézműves foglalkozáso-

kat is szerveztünk, ahol hím-
zőfonalból karkötőt, gyöngy-
ből és krepp-papírból virágot 
készítettünk, gipszből öntött 
hűtőmágnest festettünk, a he-
lyi fafestést elevenítettük fel.

Kedden egy nagyon ka-
landos túrán vettünk részt, 
amit kidőlt fák, leszakadt 
ágak nehezítettek, de kitartá-
sunk eredményeként az út vé-
gén szinte a teljes Belényesi-
medence elénk tárult. Szerdán 
egy nagyváradi mézeskalács-
készítő irányításával díszít-
hettük az általunk kiszagga-
tott mézeskalácsokat, csütör-
tökön a nagyváradi Pusztai 
Farkasok Íjászegyesület tar-
tott rendhagyó történelem-
órát, fegyver- és ruhabemu-
tatót. Sajnos az eső az fegyve-
rek kipróbálását meghiúsítot-
ta, de másnap Dobos Csenge 
és a házigazda fia, Vura Fe-
renc íjászbemutatóját nézhet-
tük meg, s ki is próbálhatták a 
gyerekek az íjászkodást, majd 
a rovásírással is megismerked-
hettünk.

Esténként nagyon várták a 
gyerekek vetítést, magyar nép-
meséket nézhettek.

Sajnos, az időjárással nem 
volt szerencsénk, hiszen szer-
dától kezdve alig tudtunk az 
udvaron játszani a sok eső és 
vihar miatt. Szerencsére az 
utolsó esti tábortüzet mégsem 
mosta el az eső. 

Szeretném megköszönni a 
gyerekek nevében a Vura csa-
ládnak, hogy pénzt, időt, fá-
radtságot nem sajnálva lehető-
vé tették a tábor megszervezé-
sét. Köszönet illeti a Vasárna-
pi Iskola Alapítványt, hiszen a 
támogatásával tudtuk a prog-
ramokat megvalósítani, va-
lamint a Karcagi Református 
Egyházközséget és a Karcagi 
Nagykun Református Gimná-
zium és Egészségügyi Szakkö-
zépiskola és Kollégiumot.

Nagy Éva

Református Ifjúsági Tábor
a Fekete Körös völgyben

Álláshirdetés
A karcagi Arany János Általános Isko-

la pályázatot hirdet technika szakos 
tanári álláshely betöltésére.

Közalkalmazotti jogviszony időtarta-
ma: határozott idejű közalkalmazot-
ti jogviszony.

Bérezés: Kjt. szerinti besorolás alapján.
Foglalkoztatás jellege: teljes munka-

idős.
Munkavégzés helye: Karcag, Arany J. 

utca 13-15.
Pályázati feltétel: technika szakos ta-

nári képesítés.
Munkakör betöltésének időpontja: 

2011. augusztus 22.
Pályázat benyújtásának határideje: 

2011. július 29.
Pályázat benyújtásának módja: postai 

úton: Arany János Általános Iskola 
(Karcag, Arany J. utca 13-15), e-ma-
ilen: iskola@arany-karcag.sulinet.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 
2011. augusztus 12.

A Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
a 2011/2012. tanévre

az alábbi érettségi utáni szakképzésekre hirdet felvételt

Középfok:
Mezőgazdasági gépésztechnikus szak 2 éves
Természet- és környezetvédelmi technikus szak 2 éves
Agrár-közgazdasági és –áruforgalmazó technikus szak 2 éves

Felsőfok:
Műszaki informatikai mérnökasszisztens 2 éves (4 félév)
(a Debreceni Egyetem Informatikai Karával 
közös szakképzés, tanulói jogviszony)
JELENTKEZÉSI KORHATÁR: 21 ÉV

FELNŐTTKÉPZÉS – LEVELEZŐ TAGOZAT
Agrár-közgazdasági és –áruforgalmazó technikus szak 2 éves
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2011. AUGUSZTUS 22.
Jelentkezés: személyesen, e-mailben vagy honlapunkon
Cím: 5300 Karcag, Szentannai Sámuel utca 18.
Telefon: 06-59/312-744
E-mail: sztannai@externet.hu
Honlap: http://www.szentannai-karcag.sulinet.hu

A Karcag Városi Önkormány-
zat nevében köszönetet mondok a 
XIII. Karcagi Birkafőző Fesztivál 
előkészítéséhez, megszervezéséhez, 
sikeres lebonyolításához nyújtott 
segítségért és támogatásért az aláb-
bi magánszemélyeknek, intézmé-
nyeknek és szervezeteknek:

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesz-
tési miniszternek, Varga Mihály 
Miniszterelnökséget vezető állam-
titkárnak, Zacharias István Szep-
si polgármesterének a rendezvény 
fővédnökeinek, Benke László né-
gyszeres olimpiai bajnok mestersza-
kácsnak, a szakmai zsűri elnöké-
nek, Frank Sándor Venesz-díjas 
mesterszakácsnak, valamint a szak-
mai és a társadalmi zsűri tagjainak, 
a Polgármesteri Hivatal dolgozói-
nak, a Magyar Nóta és Dal Alapít-
vány kuratórium tagjainak, a Kun-
szövetségnek, a Karcagi Birkafőzők 
Baráti Társaságának, Nagy Eme-
sének a Bengecseg Alapítvány el-
nökének, a Déryné Művelődési 
és Ifjúsági Központ dolgozóinak, 

a Karcag Városi Önkormányzat 
Városgondnoksága igazgatója Mol-
nár Pálnak, munkatársának, Ba-
ranyi Imrének és a közreműködő 
dolgozóknak, a Nagykunsági 
Környezetvédelmi Kft. vezetőjének, 
Balajti Józsefnek és a közreműködő 
dolgozóknak. A Sport Szolgál-
tató Központ vezetőjének, Sz-
epesi Tibornak, Kálmán Imré-
né rendezvényszervezőnek és 
valamennyi munkatársának, 
Fejes Zoltán rendőr alezredes 
kapitányságvezető úrnak és a Kar-
cagi Rendőrkapitányság munka-
társainak, a HBF-Security Kft. 
vezetőjének, Balogh Andrásnak, a 
Karcag Városi Polgárőr Egye sület 
közreműködő tagjainak, Kovács 
Máriának és a helyi Vöröskereszt 
tagjainak, a Család 2005. Kft. tulaj-
donosának, Nagy Jánosnak, a Lu-
gas Vendéglő tulajdonosának, Gom-
bos Attilának, a Karcag Televízió 
ügyvezetőjének, Pengő Ferencnek és 
munkatársainak, Ruzicska Ferenc 
újságírónak.

Fő támogatóink: Agrár Mar-
keting Centrum, OTP Bank Nyrt., 
Kunmag Kft., Generali-Providencia 
Biztosító Zrt., TIGÁZ, Karcagi Ipa-
ri Park, K&H Bank Zrt.

Terméktámogatóink: Bernát 
Borház-Kerepes, Book Trade Bt.-
Karcag, Borudvar-Debrecen, Coop 
Star Zrt.-Jászberény, Crativiti Kft.-
Balatonfüred, Deák Húsbolt-Kar-
cag, Fetis Univer Bt.-Szolnok, Gaj-
dos Pincészet-Eger, Gazsó Hús 
Kft.-Mezőkövesd, K-elme Kft. -Bu-
dapest, Lapidibus Kft.-Budapest, 
Madarasi Pálinkaház, Mészáros 
vendéglő–Abony, Nimród Bioszál-
loda és Bioétterem-Karcag, Ó-Park 
Kft.-Szeged, Öreg Pákász Étterem-
Poroszló, Pántlika pincészet–Dör-
gicse, Rideg Pálinkafőzde-Paks, 
Sportreklám Kft.-Budapest, Za-
varkó Gabriella-Ecséd.

Médiatámogatóink: Karcagi 
Hírmondó, Karcag Televízió, Kar-
cagi Szuperinfó, Mediátor Televízió.

Dobos László 
polgármester

„Légy vidám, de énekelni is 
engedd a madarakat, zörögni a 
harasztot, süvíteni a szelet!”

Az idei tanévben is meghir-
dette református iskolánk al-
sós tanulóink számára az „ Er-
dei iskola” című projektet. Évek 
óta nagy az érdeklődés a prog-
ram iránt.

Már a közzététel után folya-
matosan nőtt a jelentkező gye-
rekek száma, ami végül 67 ta-
nulóval és 6 felnőtt kísérővel zá-
rult.

Tanítványaink minden per-
cét lekötöttük és igyekeztünk 
hasznosan kitölteni, kerültük 
a kényszert és hagytuk, hogy 
örömmel tanuljanak. Észre sem 
vették, hogy matematika-, kör-
nyezetismeret-, olvasás-, testne-
velés-, rajz-, technika- valamint 
hittanórán vettek részt.

Reggel tornával kezdtük a na-
pot és áhítattal, figyelembe vet-
tük a gyerekek mozgásigényét. 
A séták, túrák során a termé-
szetben járva megismerkedtek 
a víz- és vízpart élővilágával. 
Számtalan természetes anyaggal 
találkoztunk, melyek tovább-
gondolható, átalakítható, apró 
„csodák” készítésére alkalma-
sak. / Becsültek, számoltak, fel-
adatokat értelmeztek és oldot-
tak meg- feladatlapokon, mun-
kalapokon./

Ellátogattunk a Hubai ta-
nyára, ahol a biogazdálkodás-
ba kaptunk betekintést. Külön-
böző magvakat ismertünk meg 
- tapintás útján is. Hallottunk 
előállításukról, felhasználható-
ságukról.

Rengeteget voltunk a szabad-
ban, ahol a mindennapos moz-

gás is része volt a hasznos idő-
töltésnek. Az időjárás is kegyes 
volt végig a kis táborlakókkal. 
Nem hiányzott a modern tech-
nika sem, mert diavetítéssel, tá-
bortűzzel szórakoztattuk a lel-
kes hallgatóságot.

A technika- és a rajz „óra” is 
megvalósult, mert szabadide-
jükben szívesen készítették a 
szélforgókat, a képes élménybe-
számolókat.  

Az a néhány nap, amit a Meg-
békélés Házában töltöttünk iga-
zán hasznosan és gyorsan eltelt.

Mindenki felejthetetlen élmé-
nyekkel és sok hasznos tudással 
tért haza. 

Megköszönjük az önkor-
mányzat támogatását és a Hu-
bai és Társa Kft. vezetőségének 
a szíves vendéglátást.

Refi Iskolavezetése

Erdei iskola program

Köszönet
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Július 29. péntek
Kígyó – Horváth F. úti
Július 30. szombat
Kígyó – Horváth F. úti
Július 31. vasárnap
Kígyó – Horváth F. úti
Augusztus 1. hétfő
Oroszlán – Kórház úti
Augusztus 2. kedd
Betánia – Széchenyi sgt.
Augusztus 3. szerda
Berek – Kiss A. utca
Augusztus 4. csütörtök
Pingvin – Kossuth tér
Augusztus 5. péntek
Betánia – Széchenyi sgt.
Augusztus 6. szombat
Betánia – Széchenyi sgt.
Augusztus 7. vasárnap
Betánia – Széchenyi sgt.
Augusztus 8. hétfő
Oroszlán – Kórház úti
Augusztus 9. kedd
Betánia – Széchenyi sgt.
Augusztus 10. szerda
Kígyó – Horváth F. úti
Augusztus 11. csütörtök
Pingvin – Kossuth tér
Augusztus 12. péntek
Berek – Kiss A. utca

Gyógyszertári ügyelet

Június 24-29. között Szlo-
vákiában Liptószentmiklóson 
került megrendezésre egy 
nemzetközi csapatverseny. Ez 
a V4 országaira építve szlovák, 
lengyel, cseh és magyar csapa-
tok mellett egy orosz csapat-
tal kiegészülve kezdődött el. 
A magyarokat Békéscsaba és a 
Barcza Gedeon SC képviselte. 
A Karcagi SE és a Barcza Ge-
deon SC csapatai között meg-
lévő régi együttműködés alap-
ján kerültünk ki erre a ver-
senyre, ahol a kedvezményes 
kint tartózkodást az Együtt 
Egymásért Alapítvány és a 
Karcagi Önkormányzat tá-
mogatásával tudtuk megolda-
ni. A csapatversenyen 4 fő al-
kotott egy csapatot, esetünk-
ben Egyed Gábor, Egyed Ju-
dit, Merk András, Egyed 
Viktória. Azaz igazából And-
rás volt a vendégjátékos ebben 
a csapatban. Az előzetes rang-
sor alapján a 9. helyen voltunk 
besorolva, de szerettünk volna 
az első hatba kerülni, amihez 
bizony több bravúrra is szük-
ség lett volna. Az első fordu-
lót a hazaiak első csapata ellen 
kezdtük, akik a 3. helyre voltak 
rangsorolva és bizony a minő-
sítésben minden táblán erő-
sebbek voltak, volt ahol több 
mint 300 ponttal, ami a sakk-
ban nagyon nagy különbséget 
jelent. Azonban mint minden 
sportágban, itt is lehet boríta-
ni a papírformát, amit Viktó-
ria rögtön egy ragyogó győze-
lemmel bizonyított a 4. táblán. 
Azonban Gábor sem akart le-
maradni húgától és az ered-
ményt keretbe foglalva az 1. 
táblán aratott nagyszerű győ-
zelmet, így bravúros 2-2-vel 
kezdtük meg a nagy menete-
lést. Szerencsére ez az ered-

mény mindenkit feldobott és a 
következő fordulókban a gye-
rekek egymást felülmúlva hoz-
ták a jobbnál jobb eredménye-
ket. Gábor az 1. táblán 6 pon-
tot szerzett a 9 forduló alatt, 
ami nagyon jó, ráadásul a baj-
nok orosz csapat ellen is sike-
rült döntetlent elérnie és a 4. 
legjobb pontszerző lett a táblá-
ján. Judit a 2. táblán a verseny-
társaknak a legnagyobb meg-
lepetést szolgáltatta, hiszen 5,5 
pontot gyűjtve ezen a táblán 
szintén a 4. legeredményesebb 
játékos volt. Az oroszok ellen 
egészen káprázatos taktikai 
csapással került döntő előny-
be, amit ugyan nem tudott ér-
vényesíteni és döntetlen lett a 
parti, de két fordulóval később 
egy több mint 500 ponttal erő-
sebb játékos ellen már a teljes 
pontot is begyűjtötte, amivel a 
mezőny legváratlanabb ered-
ményét produkálta. Viktória 
repülőrajtot vett és sorba verte 
meg a 200-300 ponttal erősebb 
ellenfeleket és a 4. forduló után 
az egész mezőnyből csak ő volt 
100 %-os. Ezt követően is csak 
orosz ellenfele ellen vesztett és 
a megszerzett 7,5 pontjával a 
mezőny legeredményesebb já-
tékosa lett, egyben a 4. táblán 
tábladíjas. Ezen kiváló teljesít-
mények nagyban hozzájárul-
tak, hogy a végén a szenzációs 
3. helyet szerezze meg a csapat.

Egyed Zsolt beszámolójához 
annyi kiegészítés járul. hogy 
Egyed Gábor és Viktória az el-
múlt félév nagyszerű teljesít-
ménye alapján 110 illetve 70 
Élőpont növekedést szereztek, 
amelyet csak kivételes jó ered-
mények esetében érhetők el.

Gratulálunk a szép nemzet-
közi csapatszerepléshez.

Fodor István

Pályázat
A Szentannai Sámuel Gimná-

zium, Szakközépiskola és Kollé-
gium a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. alapján pályázatot 
hirdet főkönyvi könyvelő mun-
kakör betöltésére.
A munkavégzés helye: 

Szentannai Sámuel Gimnázi-
um, Szakközépiskola és Kollé-
gium (5300 Karcag, Szentannai 
Sámuel u. 18. szám.)

A munkakörbe tartozó lényeges 
feladatok: Főkönyvi könyvelői 
feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illet-
mény megállapítására és a jut-
tatásokra a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.

Pályázati feltételek: Felsőfokú 
végzettség.

A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások: végzett-
séget igazoló okirat másolata; 
részletes szakmai önéletrajz; 
magyar állampolgárság.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: A pályázat elbírálá-
sát követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2011. augusztus 5.

A pályázati kiírással kapcso-
latban további információt 
Nagy Attila Csaba nyújt, a 06-
59/312-744-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának 
módja: Postai úton intézmé-
nyünknek, vagy elektroniku-
san: Nagy Attila Csaba részére: 
szentannaigh@externet.hu

A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2011. augusztus 10.

P á l y á z a t
A pályázatot meghirdető szerv:
 neve: Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete
 pontos címe: 5300 Karcag, Kossuth tér 1. sz.
A meghirdetett álláshely: Kátai Gábor Kórház (Karcag, Zöld-

fa u. 48.) orvos-igazgató munkakör.
Időtartam: 5 év határozott idejű közalkalmazotti jogviszony.
Az orvos-igazgató feladatkörébe tartozik:
- Az intézmény orvos-szakmai tevékenységének tervezése, 

szervezése, vezetése, irányítása és ellenőrzése.
- Az intézmény szervezeti és működési szabályzatában kizá-

rólagos hatáskörben meghatározott egyéb feladatok ellátása.
- Mindaz, amit a jogszabály az orvos-igazgató kizárólagos ha-

táskörébe utal.
A pályázat elnyeréséhez előírt feltételek:
- orvostudományi egyetemi végzettség, szakorvosi képesítés, 

legalább 5 év gyakorló orvosi tevékenység 
- egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi 

menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett ké-
pesítés, vagy jogi szakokleveles orvos szakirányú tovább-
képzési szakon szerzett képesítés, valamint

- legalább hároméves vezetői gyakorlat
- büntetlen előélet.
Juttatás: Kjt. szerinti illetmény.
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- szakmai önéletrajzát,
 - orvos-igazgatói szakmai programját
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- végzettséget, képzettséget, vezetői gyakorlatot igazoló ok-

iratok másolatát,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban 

részt vevők megismerhetik,
- nyilatkozatot arról, hogy sikeres pályázat esetén vagyonnyi-

latkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz. 
A pályázatot előkészítő bizottság véleményezi, majd a Képvi-

selő Testület dönt.
A pályázat benyújtásának feltételei:
- benyújtás helye: Karcag Városi Önkormányzat Polgármeste-

re 5300. Karcag, Kossuth tér 1. sz.
- határidő: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történő 

megjelenéstől - 2011. július 28-tól - számított 30 napon be-
lül.

- elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét 
követő 30 napon belül, illetve a legközelebbi soros ülésen.

Az álláshely betöltésének várható időpontja: 2011. október 1.

Pályázat
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága pályá-
zatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére: közterületi cso-
portvezető.
Betöltéséhez szükséges feltételek:
- szakirányú felsőfokú iskolai végzettség,
- legalább 3 éves szakmai tapasztalat,
- számítógépes ismeret (World, Excel),
- saját tulajdonú személygépkocsi,
- büntetlen előélet.
Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A pályázat részeként benyújtandó iratok: szakmai önéletrajz, 

diploma másolat.
Az állás betöltésének várható időpontja: 2011. szeptember 01.
Jelentkezni írásban, 2011. augusztus 22-ig lehet az alábbi cí-

münkre: 
Városi Önkormányzat Városgondnoksága
5300 Karcag, Villamos u. 109.
Tel.: 59/311-411 Fax: 59/311-538.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 30.

Pályázat
A karcagi Kátai Gábor Kórház a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályáza-
tot hirdet védőnő munkakör betöltésére.
A munkavégzés helye: Kátai Gábor Kórház Háziorvosi In-

tézmény (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Védőnői fel-

adatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a 

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

Pályázati feltételek: Főiskolai szakirányú végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- végzettséget igazoló okirat másolata
- részletes szakmai önéletrajz
- magyar állampolgárság
A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat el-

bírálását követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 25.
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 
megnevezését: Védőnői állás, vagy elektronikusan: Dr. 
Nagy Mihály főigazgató részére: foigazgato.kgkorhaz@
externet.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 28.
Dr. Nagy Mihály

főigazgató

Sakksiker Szlovákiában
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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: 10,5 M Ft. Tel.: 
+36/70-310-1751 v. +36/30-245-7147.
Debrecenben, a nagyerdei övezetben 
a Kossuth és az Agrár Egyetemhez gya-
log 10 percre frissen felújított kis közös 
költségű 4 emeletes tégla építésű tár-
sasházban földszinti, gázfűtésű, 1,5 szo-
bás, tehermentes lakás egyetemistáknak 
eladó. Befektetésnek kiváló ajánlat. Tel.: 
+36/70-300-9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 (délelőt-
ti órákban).
Karcagon központhoz közel 100 m²-es 
2,5 szobás, összközműves kertes csalá-
di házrész (utcafronti) hozzátartozó ga-
rázzsal sürgősen eladó. I.ár: megegyezés 
szerint. Tel.: +36/30-461-6358.
Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást karcagi ki-
sebbre cserélnék. Tel.: 59/312-005 v. 
+36/30-583-4708.
Kórház úti lakótelepen 2 szobás, felújí-
tott lakás eladó. Tel.: 30-461-6358.
Eladó Bucsán 3 szobás ház melléképüle-
tekkel, kerttel. Tel.: +36/30-283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes családi ház 
eladó vagy 1,5 szobás panelre cserél-
ném Karcagon vagy Debrecenben, ér-
tékegyeztetéssel. Tel.: +36/30-857-3805.
Eladó Karcagon 641 m²-es telken 83 
m²-es teljes közművesített családi ház. 
Garázs, melléképület van. Fűtési lehe-
tőségek: vegyes tüzelésű központi fű-
tés + gázkazán + 3 helyiségben kisipa-
ri 9x4 soros üzemképes cserépkályha 
van. Értékegyeztetéssel kisebb, földszinti 
tömblakás csere is érdekel. Tel.: +36/30-
483-6705.
Két szobás tégla ház lakható alsóépület-
tel, gáz és cserépkályha fűtéssel a főtér 
közelében (Zádor utca 28.) 6 M Ft irány-
áron eladó. Tel.: +36/70-391-4295.
87 m²-es, 2,5 szobás parkettás, hőszige-
telt családi ház korszerű központi fűtés-
sel, hagyományos fűtésre is kialakítva, 
melléképülettel, garázzsal eladó. Fúrott 
kút az udvarban. Csere is érdekel. I.ár: 17 
M Ft. Tel.: +36/30-432-5110.
Villamos utcai, 3 szobás + nappalis, össz-
komfortos, szigetelt, 120 m²-es (90 m²-es 
alsóépülettel, ipari áram, fúrott kút) laká-
somat elcserélném kisebb alapterületű 2 
szobás házra vagy lakásra. Tel.: +36/30-
213-3113.
Eladó Karcagon családi ház. Tel.: +36/30-
263-1504 vagy 59/312-675.
Karcagon 3 szoba + nappali, szintes ház 
eladó vagy Pest és környékire is cserél-
hető. Érd.: Kg., Kisújszállási út 70/c. Tel.: 
+36/20-505-3467.
Eladó Karcagon családi ház. 2 lakás kom-
fortos, gázfűtéses + cserépkályha, nagy 
garázs, 604 m²-es telek belterület. Tel.: 
59/312-675 v. +36/30-263-1504.
Karcag, Vasút út 72/a. sz. alatti 68 m²-es, 
kertes kockaház eladó. Ár: megegyezés 
szerint. Tel.: +36/20-505-3467.
Karcag főtéri kertes családi házamat bu-
dapesti ingatlanra cserélném. Minden 
megoldás érdekel. Tel.: +36/20-548-6729.
Karcag, Hunyadi utcán padlástér beépí-
tésű, 3 szobás családi ház eladó, vagy ér-
tékegyeztetéssel cserélhető. I.ár: 12 M Ft. 
Tel.: +36/70-701-1705.
Karcag kertváros részén eladó egy 80 
m²-es, 2 szoba + ebédlős, felújított csa-
ládi ház. Kettős fűtési rendszerű – gáz- 
és vegyes tüzelésű kazán. Rendezett, 
550 m²-es udvar termő gyümölcsfákkal, 
fúrott kúttal, garázzsal. Tel.: +36/70-326-
7292 vagy +36/70-326-7293.
2,5 szobás ház 1200 m² telken gáz-
cserépkályhás fűtésű eladó. Érd.: Kg., 
Kerekes I. utca 49. Tel.: +36/30-974-0690 
vagy +36/70-354-3437.

Eladó Kisújszállási út 150/c szám alatti 3 
szoba + nappalis, garázsos társasházi la-
kás. I.ár: 9,5 M Ft. Tel.: 59/400-087 vagy 
+36/20-386-4853.
Karcag központjában 2 szoba összkom-
fortos, 66 m²-es házrész eladó külön be-
járattal, dupla garázzsal. Rendezett kis 
udvarral és kevés melléképülettel. Kábel 
TV, telefon, internet bevezetve. Tel.: 
+36/30-347-5328 (egész nap).
Jó környéken, jó környezetben, központ 
közeli,  régi típusú, jól karbantartott 90 
m²-es alapterületű, összkomfortos, gáz 
központi + cserépkályha fűtésű, rendezett 
portájú családi ház – melléképület, ga-
rázs, fúrott kút – eladó. II. emeletig tömb 
vagy társasházi lakásra cserélhető érték-
egyeztetéssel. Tel.: +36/70-326-7291.
1,5 szoba összkomfortos, régi típusú ket-
tős fűtésű kertes ház 2,2 M Ft-os irány-
áron eladó. Tel.: +36/70-326-7290.
Karcagon új építésű 4 szobás kertes ház 
eladó vagy kiadó. Tel.: +36/30-517-2434.
Központhoz közeli, régi típusú családi 
ház eladó az Ágota utca 25 sz. alatt. Tel.: 
+36/30-245-3691.
Te r m őf ö l d e t  v ás áro ln é k K arc a g , 
Kunhegyes, Kunmadaras, Kenderes, 
Kisújszállás, Túrkeve, Bucsa környékén. 
Tel.: +36/30-450-5723.
Ker tes családi ház eladó Karcag, 
Rimaszombati utca 7. sz. alatt. Tel.: 
+36/30-249-1350.
Karcag, Hold utca 10. sz. alatti családi ház 
eladó. Tel.: +36/20-389-3360.
Városközpontban I. emeleti, felújított la-
kás eladó. Tel.: +36/70-307-8099.
Berekfürdői apartman kiadó. Tel. : 
+36/30-535-4907.

Albérlet
Táncsics krt. 13. sz. alatti, II. emeleti, 3 
szobás lakás kiadó, eladó vagy kertes 
házra cserélhető. Tel.: +36/30-440-2369.
A főtéren 2 szobás komfortos lakás hosz-
szú távra kiadó. Tel.: +36/20-548-6729.
Albérletet adná egyedülálló, nyugdíjas 
hölgynek vagy úrnak. U.itt hobbiból var-
rónőt keresek. Tel.: +36/20-411-9686.
Karcag főtéri lakás hosszabb távra kiadó. 
Tel.: +36/20-389-3360.
Főtéri 2 szobás, erkélyes, földszinti lakás 
hosszú távra kiadó. Tel.: +36/20-327-5719.

Állat
Napos gyöngyi és gyöngyi tojás eladó. 
Tel.: 59/300-875.
Két játékos kiscicának szerető gazdit ke-
resek kertes házban. Tel.: 59/300-515.
Ajándékba adunk kiscicákat és felnőtt ci-
cákat is. Kertbe, tanyára – jó egerészők. 
Érd.: Kg., Erkel F. utca 5. Tel.: +36/20-383-
7129.
Elveszett a Szív utcáról egy vöröses szí-
nű, hosszú szőrű lány cica. A jobb sze-
mére beteg, a nyakában nyakörv van. A 
gyerekek nagyon várják haza. A megta-
láló jutalomban részesül. Tel.: +36/30-
545-6653.

Állás
Újonnan nyíló karcagi irodaházba kere-
sek munkatársat összetett irodai keres-
kedelemre. Havi 120.000 Ft. Tel.: +36/70-
949-1412
Motorkerékpárral rendelkező éjjeliőrt ke-
resünk tanyára, tartós munkavégzésre 
Karcagról vagy környékéről. Tel.: +36/20-
353-5738.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! Éljen 
egészségesebb életet! Tel.: 59/313-284 
www.tmhirek.hu

Szekrénysor, vitrines szekrények, könyv-
szekrény és könyvespolcok eladók. Tel.: 
59/311-477.
Energy Piaggio robogó eladó. Tel.: 
+36/30-467-9706.
Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, a 4 csil-
lagos Hotel Kalmában 27. extra piros hét-
re szóló 4 személyes apartman üdülőjo-
ga eladó. 95 évre szóló, örökölhető, cse-
rélhető. Tel.: 59/312-005 v. +36/30-583-
4708.
Tanyasi tojás házhoz szállítással megren-
delhető. Tel.: +36/20-263-7444.
A nyári szélviharok, a böjti szelek ere-
jét megduplázva szeméttel tarkítják jár-
dáinkat, tereinket. Seprűimmel vegyen 
részt a tiszta városunkért mozgalomban! 
Kapható a piacokon vagy a Takács P. utca 
9/a. sz. alatt Jani bácsinál.
Négyrészes, fehér szekrénysor (55.000 
Ft), egyszemélyes, ágyneműtartós heve-
rő (7.000 Ft), kétszemélyes, ágyneműtar-
tó rekamié (32.000 Ft) eladó. Valamint el-
adó régibb fajta konyhabútor: konyha-
szekrény, 3 db hokedli és 1 db szennyes-
láda (11.000 Ft). Tel.: +36/20-505-3467.
Kiságy matraccal, baldachin szettel, 12-
es és 16-os bicikli eladó. Tel.: +36/30-
954-8215.
16-os, 20-as, 22-es, 24-es montenbike 
biciklik, csocsó asztal, zenélő járássegí-
tő (3.000 Ft/db), 3 db bontott ablak, 1 
veranda ablak, 1 tok nélküli ajtó (2.000 
Ft/db), elektromos kismotor (10.000 Ft), 
tükrös előszoba szekrény (2.000 Ft), 45 
db fél pala (200 Ft/db). Kültéri ajtót ke-
resek bontottat, jó állapotút és elektro-
mos Tornádó hátsó kereket vagy csak 
felnit. Tel.: +36/30-327-5124.
4 elemes szekrénysor eladó. Érd.: Kg., 
Dózsa Gy. utca 46. Tel.: 59/314-094.
Egy 28-as Csepel női kerékpár és egy 
Camping kerékpár eladó. Tel.: +36/20-
572-6285.
Választási nyulak, kisbálás lucerna és 
210x30-as vasvályú eladó. Tel.: +36/30-
244-3666.
26-os férfi Mountain Bike; elektromos 
Quad (kb. 2 éves gyermek részére); bel-
téri ajtó (üvegezhető) és fiú gyermek-
ruhák 2 éves korig eladók. Tel.: +36/70-
326-7772.
Klaas asztalos métervágó (3 méteres) és 
gabona kombájn, Rehab önindítós rok-
kant moped eladó. Tel.: +36/30-263-1504.
Üzemképes, jó állapotban lévő, kb. 35 
kWh teljesítményű, vegyestüzelésű ka-
zánt keresek megvételre. Tel.: 59/314-
324.
Dachia csomagtartó; 6 személyes ebéd-
lő asztal; 2 db nagy szőnyeg (180x250 
cm); függönytartó (220 és 290 cm); ágy-
neműtartó, kézi húzós kocsi; cefrés vas-
hordó eladó. Érd.: Kg., Szent I. sgt. 36. (10-
16 óráig).
Minőségi termelői borok az ország leg-
jobb borászaitól. KARCAGI BORHÁZ. Kg., 
Deák krt. 77. Tel.: +39/30-928-3073.
Konyhaszekrény áron alul eladó. Tel.: 
+36/30-690-0250.
4 db jó állapotban lévő reluxa (150x68-
as) valamint 2 db jó állapotban lévő há-
romszárnyas ablak, 1 db 6 lábas tetőcso-
magtartó eladó. Tel.: +36/20-381-3417
Olcsón eladó 4 részes szekrénysor, 1 db 
fotelágy, 1 db ágyneműtartós heverő, 1 
db íróasztal, 1 db írószék Karcagon. Tel.: 
+36/30-916-0482.
Eladó 1 db heverő (6.000 Ft), ülőgarnitú-
ra (20.000 Ft), sarokülő (35.000 Ft). Tel.: 
+36/30-517-2434.
1 db 230 l-es fagyasztószekrény, 2 db he-
verő, 1 db 12-es kézihajtású húsdaráló el-
adó. Tel.: +36/30-587-9678.
Eladó (vagy kölcsönbe is) különlegesen 
szép gyönggyel hímzett menyasszonyi 
ruha és mindenféle méretű férfi szmo-
king eladó. Tel.: +36/20-411-9686.

Félautomata fóliahegesztő gép és zsák 
kerítéséhez hegesztő gép eladó. Érd: Kg., 
Püspökladányi út 69.
Eladó 3 db 185x45 cm, 1 db 118x145 cm 
bontott falroletta, tok nélkül, 2 db egy-
szer használt zöld, kétszemélyes sátor, 1 
db csővázas hátizsák, 80 db 8-10 cm-es 
agyagcserép, 3 db műanyag kerti szék. 
Tel.: 59/313-380 v. +36/30-421-3012.
Eladó Warnig elektromos kávéfőző, Rap-
Tau robotgép, teafőző. Tel.: +36/30-402-
8908.
205x90-es üveges zárt ajtó; nagy disznó-
toros fateknő; 16 cm-es Vidia Rud eladó. 
Tel.: +36/20-381-3417.
Eladó 1 db heverő (2.000 Ft), kosár pa-
lán gyűrűvel, hálóval (5.000 Ft), gördesz-
ka (5.000 Ft), gördeszka lap (2.000 Ft), és 
1 db lap (1.000 Ft). Érd.: Kg., Erkel F. utca 
5. Tel.: +36/20-383-7129.
2 db jó állapotú boros hordó eladó (110 
és 130 liter). Tel.: +36/30-252-8698.
Eladó elektromos rokkant kocsi, 2 db 
160x140-es redőny. Tel.: +36/70-364-
5414.
Bontott ajtó lapok ill. ablakok eladók. 
Tel.: +36/20-389-3360.
Eladó 1 db kihúzhatós sarokülő (160x200 
cm-es) beige. I.ár: 25.000 Ft. Tel.: +36/30-
925-1644.
Új állapotban lévő 150 l-es műanyag 
hordók tetővel együtt eladók. Érd.: Kg., 
Kálmán utca 14.

Szolgáltatás
Idős ember gondozását vállalom kertes 
házamban. Tel.: +36/30-384-0490.
Egész nyáron matematika korrepetálást 
vállalok. Tel.: +36/20-445-3064.
Olcsó és kényelmes szálláslehetőség 
Karcagon a fürdőnél. Apartman akár már 
6.000 Ft/éjtől. www.juditvendeghaza.hu 
Tel.: +36/30-928-3073.
KFT.-K, VÁLLALKOZÓK FIGYELEM! Hosszú 
távra kiskunhalasi lakos mezőgazdasági 
munkát keres. Traktoros, kombájnos és 
mezőgazdasági gépszerelő. Lakás szük-
séges, családjával költözne. Tájékoztatást 
a +36/70-639-4639-es telefonon várok.
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fizetni? 
Végrehajtás van folyamatban? (Személyi 
hitel, hitelkártya, jelzálog hitel, stb.) Ne 
késlekedjen, kérjen segítséget! Mi segí-
tünk! Tel.: +36/70-314-4403 vagy +36/30-
647-7324.
Matematika és f izika tantárgyakból 
pótvizsgára felkészítést vállalok. Tel.: 
+36/20-334-6689.
Ápolónő betegápolást, gondozást, ház-
tartási munkát vállal ottlakással is. Tel.: 
+36/30-230-5118.
Mindenféle javítást, cipzár cserét, felhaj-
tást, méretre munkaruhát, férfi szövet és 
bársony nadrág; bőrkabát varrását rövid 
határidőre vállalom. Tel.: 59/311-910.

Cserépforgatást, tetőjavítást és teljes 
körű építőipari munkát vállalunk. Tel.: 
+36/30-599-9238.
Áron alul vállaljuk az alábbi munkálatok 
elvégzését: járdák, kapubejárók, útbur-
kolatok javítását, vagy teljes körű aszfal-
tozását, épületek bontását, átalakítását, 
bármilyen nemű kőművesmunkát, bur-
kolást, tetőszerkezet elbontását, épüle-
tek építését, udvarok és terepek tisztítá-
sát. Jól képzett szakemberekkel dolgo-
zom! Tel.: +36/30-605-3521.
Beteg idős néni vagy bácsi ápolását vál-
laljuk. Esetleg otthonunkban is. Tel.: 
+36/30-605-6763.
Német nyelvből fordítást, korrepetálást, 
tanítást, egészségügyi szaknyelv okta-
tást vállalok. Tel.: 59/311-477.
Régi pénzeket és bármilyen nemű ha-
gyatékot felvásárolok. Ha kell, házhoz is 
megyek. Tel.: +36/30-605-3521.
Duguláselhárítás, csatorna kamerázás 
csőgörénnyel, magasnyomású géppel 
magánszemélyeknek, közületeknek is. 
A hét minden napján éjjel-nappal. Tel.: 
+36/70-241-8999 vagy +36/30-300-6200.
Gázkészülékek cseréje, javítása, konnek-
torok, bojlerek, fali cirkálók, álló kazánok 
javítása, cseréje, vízfűtés szerelés min-
den technológiával. 0-24 óráig. +36/20-
917-7555.
Villanyszerelés, elosztó táblák, kap-
csolók, konnektorok, csillárok javítása, 
cseréje. Villanybojlerek javítása, cseré-
je, vízkőtlenítése. Hívjon bizalommal! 
+36/30-302-4622.
Kaputelefon szerelés, minden típusú ka-
putábla javítása, lakás készülékek cse-
réje, fekete-fehér és színes kamerás ké-
szülékek telepítése, kapuzár, garázskapu 
szerelés, javítás. 0-24 óráig. Tel.: +36/70-
264-3660.
Grundfos márkaszerviz vállalja minden-
féle szivattyú javítását, szerelését, tele-
pítését magánszemélyeknek, közületek-
nek is. Szivattyúzás, vagyonmentés 0-24 
óráig. Tel.: +36/30-301-1333.
Hűtőgép szerelés, háztartási és ipari hű-
tőgépek javítása, hűtőkamrák, kíná-
ló pultok, sokkolók szakszerű javítása 
0-24 óráig mindennap. Hívjon bizalom-
mal! Krajczár Imre hűtőgépszerelő. Tel.: 
+36/70-264-3660.
Klíma szerelése, karbantartása, szakszerű 
javítása, telepítése akár alpin technikával 
is. 0-24 óráig. Tel.: +36/70-247-9072.

Gépjármű
2006-os évjáratú Suzuki SX4 1.6GS 4WD 
garázsban tartott, hitel átvállalással el-
adó, kizárólag banki úton. Tel.: +36/30-
647-7357.
Škoda Favorit kombi ‚93-as évjáratú 1,5 
év vizsgával, alufelnivel, vonóhoroggal, 
jó állapotban eladó. Tel.: +36/70-326-
7292.

Apróhirdetés
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Július 08-ára virradóra egy 
helyi ház udvaráról ismeretlen 
személy egy lezáratlan, 26-os, 
zöld színű női kerékpárt tulaj-
donított el, amivel 10.000 Ft lo-
pási kárt okozott.

Július 11-én éjjel egy he-
lyi lakos üresen és bezáratla-
nul hagyott házának szobájá-
ból 2 db Shimano horgászbotot 
tulajdonított el a tolvaj, amivel 
30.000 Ft kárt okozott.

Július 14-ére virradóra Kar-
cag külterületén lévő egyik ta-
nyáról 23 birkát loptak el is-
meretlen személyek, amivel 
460.000 Ft kárt okoztak.

Július 16-án a reggeli órák-
ban ismeretlen személy má-
szott be a Kisrokkantkert két 
kertföldjére, ahonnan zöldség-
féléket tulajdonított el, illetve 
többet letaposott. A lopási kár 
6.500, a rongálási kár 5.000 Ft.

KARCAGI HÍRMONDÓ • Felelős szerkesztő: Dede Géza • Megjelenik hetente • Felelős kiadó: Karcag Város Önkormányzata •  A szerkesztőség címe: 5300 Karcag, Kertész József u. 2. 
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2011. július 29-01. péntek-hétfő
18.00  Műsorajánló
18.05  Konferencia a Kunhímzésről
19.05  Nagykunsági krónika – közéleti 

magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Kréz Tamás
 Téma: Nagykun Látogató Központ
 Karcagi Hírek
 Aratás
 Nyár a Strandon
 Háttér - vendég: Rideg István
 Téma: min dolgozik az író?
20.10  Szimfonikus Zenekar nyári kon-

certje
21.50  Nótacsokor

2011. augusztus 02-03. kedd-szerda
18.00  Műsorajánlat
18.05  Zenés Vasárnap Délután
18.45  Karcagi Hírek
19.15 Karcag Sport: Karcag – Török-

szentmiklós labdarúgó mérkőzés
21.05 Zenés Fürdő Show

2011. augusztus 04-05. csütörtök
18.00 Műsorajánló
18.05 Rákász Gergely koncert 1 rész
19.05 Pásztorok a Hortobágyon
19.05 Nagykunsági krónika – közéleti ma-

gazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Dr. Szalay Annamária
 Téma: Megyei díjazott
 Karcagi Hírek
 Patchwork tábor Karcagon

 Érik a gyümölcs a kiskertekben
 Nyári napközis tábor
 Háttér -  Vendég: Béres Sándor
 Téma: parlamentben jártak a 

nyugdíjasok
20.10  Karcag Sport: Karcag SE – Szajol
 Megyei I. osztályú Bajnoki labda-

rúgó mérkőzés

2011. augusztus 09. kedd
18:00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Református is-

tentisztelet
19:25  A Hit Szava - Római katolikus 

szentmise
20:15  Karcag Sport: Karcag SE – Szajol
 Megyei I. osztályú Ifjúsági Bajnoki 

labdarúgó mérkőzés

2011. augusztus 11. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Rákász Gergely koncert 2. rész
19.05  Pásztorok a Hortobágyon
19.05  Nagykunsági krónika – közéleti 

magazin
 Aktuális Kérdések
 Téma: Nagykunsági Kulturális Na-

pokra készülve 1.
 Karcagi Hírek
 Egészségügyi nap a romatelepen
 Új gépműszert kapott a Kórház
 Orvosok találkoztak
 Háttér
 Téma: Nagykunsági Kulturális Na-

pokra készülve 1.
20.10  Berek Szépe Szépségverseny 2011

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Nézze Ön is a műsorunkat az interneten 

a www.karcagtv.hu oldalon, 
itt válogathat kedvére korábbi híradásainkból is

Anyakönyv
Házasságkötés

2011. július 16.
Nagy Krisztina – Török István
2011. július 22.
Köteles Mariann – Kun István
2011. július 23.
Szilágyi Éva – Szalai László
Oszlánczi Judit – Mátyus Zoltán

Születés
Karsai Katalin – Palcsesz Sándor
Kg., Villamos utca 32.  Lili
Farkas Ilona Barbara – Gönczi Dá-
vid
Kg., Haladás utca 19. 
 Barbara Mirella
Láposi Mária – Pintér Zsolt
Kg., Akácos utca 65. 
 Tibor és Tamás
Hopka Andrea – Vajó Imre
Kg., Horváth F. utca 3-5. 
 Dominik
Vadai Éva – Medgyesi István
Kg., Asztag utca 3. 
 Flórián István
Penti Johanna – Baga Sándor
Kg., Délibáb utca 40.  Bence
Kovács Betta – Ábrahám Gábor
Kg., Mester utca 10/a.  Dávid
Nánási Tünde – Szentesi Norbert
Kg., Tőkés utca 7/d.  Linda
Kiss Beáta – Tinka Sándor
Kg., Zöldfa utca 47.  Fruzsina
Molnár Judit – Medgyesi Zoltán
Kg., Kisújszállási út 24. Viven
Gaál Zsuzsanna – Balla Sándor Já-
nos
Kg., Albert utca 31.  Zsuzsanna
Fodor Mónika – Kovács András
Kg., Füredi utca 22.  Zalán
Seres Julianna – Balogh Gyula
Kg., Északi utca 20. 
 Andrea Ramóna
Czékmán Gabriella – Bagdi Albert
Kg., Kórház utca  Janka
Andrási Katalin Anna – Gyulai Ta-
más
Kg., Kórház utca 10/d.  Bence
Kun Edina – Farkas Rudolf
Kg., Északi utca 27.  Edina Mária
Tóth Zsuzsanna – Rimaszomba-
ti Zoltán
Kg., Szamos utca 61.  Noémi

Halálozás
Balogh Rozália
 Karcag (1932.)
Barta Sándor
 Karcag (1928.)
Bodnár Istvánné (Bene Eszter)
 Karcag (1958.)
Csáthi Lajosné (Szabó Sára)
 Karcag (1933.)
Csurella Józsefné (Bodó Henrietta)
 Karcag (1974.)
Dernovics Mihály
 Karcag (1929.)
Özv. Gyúró Szabolcsné (Varga Zsu-

zsanna)
 Karcag (1927.)
Horváth Pálné (Vida Ilona)
 Karcag (1922.)
Jenei József
 Karcag (1950.)
Józsa Lászlóné (Fodor Julianna)
 Karcag (1949.)
Kárpáti Jenő
 Karcag (1928.)
Kirják Rudolfné (Petyus Ilona)
 Karcag (1946.)
S. Kovács István
 Karcag (1924.)
Molnár Bálintné (Borók Erzsébet)
 Kg., Rába utca 8/a. (1932.)
Olajos József
 Kg., Kálvin utca 17. (1940.)
Papp Sándor Ferencné (Bagjos Er-

zsébet)
 Kg., Széchenyi sgt. 29. (1926.)
Perge Imréné (Fodor Eszter)
 Karcag (1926.)
Seres Tiborné (Kurucz Veronika)
 Kg., Széchenyi sgt. 72. (1949.)
Szabó István
 Karcag (1948.)
Talmács István
 Karcag (1932.)

Lapzárta: augusztus 9. kedd 12 óra

A karate és a thai-box szak-
osztály július 12-ig tartot-
ta rendes évi klub edző tá-
borozását Káptalanfüreden, 
a Balaton-felvidéken. A tá-
borban 22 fő edzett folyama-
tosan, majd még 6 fő csat-
lakozott a hétvégére. Gyar-
mati Imre, a szakosztály ve-
zető edzője elmondta, hogy 
a napi programban két-há-
rom edzés szerepelt. Ezenkí-
vül hajókirándulás szerveztek 
a gyerekeknek. A visszajelzé-
sek alapján a részvevők új is-
meretekkel és élményekkel 
gazdagabban térhettek haza. 

Köszönetüket fejezik a szü-
lőknek és a hozzátartozóknak, 
Karcag város és Bucsa község 
önkormányzatának a tábor si-
keres megszervezéséért. 

A tábort megelőzően sike-
res övvizsga is lezajlott, ame-
lyen 25 fő sikeresen vett részt. 
Ki kell emelni a pár hónapja a 
szakosztályba igazolt Pék csa-
lád – Pék József, Pékné Papp 
Betti, ifj. Pék József – teljesít-
ményét. Nagyszerűen teljesí-
tett még – két fokozatot lépett 
előre – Sipos Vivien.

B. I.

Ötödik alkalommal rendezte meg nyáron edzőtáborát a 
Szentannai Sámuel Gimnáziumban a Karcagi Aikido Egye-
sült. A július eleji felkészülésre a Dunántúlról, az Alföld dé-
li megyéiből (Makóról és Szegedről), valamint a környékbe-
li településekről érkeztek sportolók, az oktatást Márton Imre, 
Veisz János és Héja László tartották.

Valamivel kevesebb érdeklődője volt az idén a Kisfürdőben 
indított Keserű Sándor és Kun László tanár urak vezette tan-
folyamnak, de két turnus így is kitelt a jelentkezőkből. Amint 
a felkészítők elmondták, főként a haladók számára már hi-
ányzik az uszoda hideg vize. Reméljük, majd jövőre...

 RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS
A Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Alosztály állományának sikeres 

felderítése eredményeként egy karcagi férfinál tartott házkutatás során 
több kerékpárülést találtak és foglaltak le, melyekre vonatkozólag a ház-
kutatást szenvedő férfi úgy nyilatkozott, hogy azokat a város területén, 
különböző helyeken lévő kerékpárokról lopta el.

A rendőrség kéri azok jelentkezését, akik sérelmére követtek el kerék-
párülés lopást, és ez idáig még nem jelezték azt a hatóság számára. A ká-
rosultak jelentkezhetnek személyesen a Rendőrkapitányságon, vagy tele-
fonon keresztül az 59/500-250, vagy vezetékes telefonról a 107-es rendőr-
ségi telefonszámon, Kovács Zsolt r. főhadnagy előadót keresve.

Karate

Aikido

Úszótanfolyam


