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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Határozottan jólesik 
a bennünk lakozó lokál-
patriotizmusmak, ha a fő-
teret vagy az utcákat rovó 
idegenek azt jegyzik meg 
dicsérően és elismeréssel, 
hogy többek között azért is 
szép a város, mert itt sok a 
fa. A dicséret általában szól 
az utcáknak, a főtéri park 
látványára pedig az azt na-
ponta megszemlélő helybe-
liek is megannyiszor rácso-
dálkoznak.

Aki koránkelő, vagy odafi-
gyel a közterületi munkákra, 
az láthatja azt is, hogy meny-
nyi munka árán lesz a terület 
olyan, amilyen. Ezt a ripor-
tot akkor határoztam el, ami-
kor most egy hónapja a Vá-
rosgondnokság kertészei, az 
idén már sokadjára, csemeté-

ket ültettek a főtéren. Molnár 
Pál a Városgondnokság veze-
tője az Erzsébet-liget melletti 
Csemetekertet javasolta hely-
színül, mert mint mondta, 
igazán érdemes szólni róla.

Odakinn tudom meg, hogy 

ez a faiskola már vagy har-
minc éve létezik, de a „felfu-
tása” csak tizenöt éve kezdő-
dött, azóta viszont töretlen.

Fák parkba, utcára

Tisztelt 
Olvasóink!

Legközelebbi lapszámunk 
augusztus 26-án jelenik 

meg. A szerkesztőség 
a megváltozott nyári 

megjelenés időszakában 
délelőttönként ügyeletet 

tart.

Tisztelettel:
a szerkesztőség

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

Nyugdíjbiztosítási 
Igazgatósága 
a kihelyezett 

ügyfélszolgálatát 
augusztus hónapokban 

szünetelteti.
Szeptembertől 

kezdődően 
ismét folytatják 

tevékenységüket.
Megértésüket 

köszönjük.

A rendezvény részletes programja 
a 2. oldalon

Négy év alatt tizenhét 
opera

A karcagi Donkó Imrével, ha 
jól emlékszem, egy városi el-
sősegélynyújtó versenyen ta-
lálkoztam először, ahol, mint 
mentő szakápoló vett részt a 
zsűri munkájában. Aztán lát-
tam a kórus tagjai között a Vá-
rosi Vegyeskar fellépésein, és 
jelen voltam, amikor néhány 
dalból álló önálló műsorát be-
mutatta. Azt pedig ő mondta el 
pár éve, hogy már nem mentő-
zik, magánének szakon tanul és 
a Csokonai Színházban énekel, 
a kórus tagja. Most pedig emlé-
keztetőül itt előttem egy meg-
hívó, ami Donkó Imre diplo-
mahangversenyére invitál Deb-
recenbe, az Egyetem Zenemű-
vészeti Karának Liszt-termébe. 
A meghívót Donkó Imre maga 
hozta el a szerkesztőségbe. Az-
óta levizsgázott...

- Négy éve változtattál pályát. 
Mivel telt a négy év?

- Az első év az csak és kizá-
rólag a színházzal telt. A Cso-
konai Színházban dolgoztam, 
mint énekkari tag. Tanultam, 
készültem a felvételimre, mert 
nekem zenei képzettségem, 
szolfézs meg ilyesmi egyáltalán 
nem volt. Debrecenben aján-
lottak egy nagyon jó szolfézs-
tanárt, aki egy éven keresztül, 
heti két órában oktatott engem 
összhangzattanra és más tud-
nivalókra. Ezzel szereztem meg 
az alapot a felvételihez. Aztán 
jött a következő három év, a ta-
nulás a zeneművészeti kar hall-
gatójaként, magánének szakon.

- Itt mik a tantárgyak?
- A főtárgy a magánének 

óra, ezen kívül voltak még 
az úgynevezett korrepetíciós 
órák, amikor a zongorakísérő-

A Szent Pál Marista Általá-
nos Iskola a vakáció beköszön-
te óta ugyancsak csendes, de az 
udvaron körülnézve, vagy akár 
az utcáról is egy pillantással lát-
ható, hogy igen jelentős mun-
kák kezdődtek. Az épületek és a 

kézilabdapálya között sóder- és 
gerendahalom, két épület tete-
je lebontva, az egyik már a visz-
szaépítés állapotában, az eső el-
len befóliázva vár a befejezésre, 
a kézilabda pályán friss betono-
zást locsolnak éppen, a tornate-
rem előtt céges mikrobusz áll a 
felszereléssel, az étkezde felől a 
festés jól ismert hangjai hallha-
tók. És még valami: az elnyűtt, 

régi alsótagozat előtt vadonatúj 
játszótér, fából.

„Most hozatjuk hozzá a ho-
mokot”, jegyzi meg Nagy 
Józsefné igazgatónő, aki azt is 
elmondja, hogy a Szent Pál is-
kola hét nagyobb létesítményé-

nek a felmérése után többlép-
csős felújítási tervet készítet-
tek, s amint véget ért a tanítás, 
elkezdődtek a munkák. (Fej-
vakarást – gondolom – legfel-
jebb az okozott, hogy  vajon hol 
kezdjék.) A Kossuth Lajos ut-
cai újabb épületre másik tetőt 

Folytatás a 5. oldalonFolytatás a 3. oldalon

Folytatás a 5. oldalon

Szeptemberre megújult intézmény

Nagy munkák 
a Szent Pál iskolában
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Augusztus 19. (péntek)
10:00 A Csokonai Könyvtárban
 Könyvbemutató
 Dr. Selmeczi László: Kötöny 

népe Magyarországon
 A kiadványt bemutatja:
 Bánkiné dr. Molnár Erzsé-

bet levéltáros, történész, az 
MTA doktora, a kötet lektora

 A kötet a helyszínen megvá-
sárolható és dedikáltatható

16:00 a Déryné Kulturális Köz-
pont II. emeleti dísztermében

 XX. Nagykunsági Kulturális 
Napok megnyitása

 Megnyitó beszédet mond: 
Kovács Szilvia alpolgármes-
ter

16:15 a Déryné Kulturális Központ 
II. emeleti dísztermében

 „A csipkék királynője, a ki-
rálynők csipkéje” A 109 éves 
halasi csipke

 A kiállítást megnyitja: Kiliti 
Zsuzsanna, a Halasi Csipke-
ház igazgatója

 Közreműködik: Plesu Éva 
Fruzsina – fuvola

 A megnyitót csipkevarrás-be-
mutató színesíti

 A tárlat szeptember 10-ig lá-
togatható

17:15 a Györffy István Nagykun 
Múzeumban

 Hagyományos malmok a 
Kárpát-medencében - fotó-
kiállítás

 Megnyitja: Dr. Nagy Molnár 
Miklós múzeumigazgató

 A kiállítás szeptember 30-ig 
látogatható

18:00 a Nimród Bioszálloda és 
Bioétterem teraszán

 III. Karcagi Kenyér Ünnep
 Szent István-napi ökumeni-

kus újkenyér szentelő ünnep 
keretében kenyérszentelés

 A szentelő ünnepet celebrálja: 
Szabó József, a Nagykun Re-
formátus Egyházmegye espe-
rese és

 Gulyás Zsolt római katolikus 
plébános

Augusztus 20. (szombat)
 SZENT ISTVÁN-NAPI 

ÜNNEPSÉGEK
8:00 a Kossuth téren
 Térzene
 Közreműködik a Nagykun 

Honvédbanda
8:30 a Kossuth téren
 Országzászló felvonása
 Közreműködnek: a Kováts 

Mihály Huszárbandérium 
huszárjai

9:00 a Városháza dísztermében
 Ünnepi önkormányzati ülés
 Az ülés megnyitja és levezeti: 

Dobos László polgármester
 Ünnepi köszöntőt mond: 

Illéssy Ádám nagykunkapi-
tány

 Az újkenyér átadása

 2011-ben Magyarország Tor-
tája a Kecskeméti barackos 
kölestorta

 Bemutatja: dr. Fazekas Sán-
dor vidékfejlesztési miniszter

 Kitüntetések átadása
 A kitüntetettek életútját be-

mutatja:
 Kovács Szilvia alpolgármes-

ter,
 Kovácsné Kerekes Katalin 

önkormányzati képviselő,
 Rózsa Sándor jegyző
 Ünnepi műsor
 Közreműködnek:
 Domján Sándor egyetemi 

hallgató,
 Szabó Máté János középisko-

lai tanuló,
 Donkó Imre, a debreceni 

Csokonai Színház kórusának 
énekese,

 Koppány Mária előadómű-
vész,

 Plósz Csilla, Dusik István, 
Szűcs Attila, az Erkel Ferenc 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény tanárai és növen-
déke

 Karcag Város Vegyeskara
 vezényel: Kerekes Ágnes
11:00 a Szent István római katoli-

kus templomban
 Szent István-napi búcsúi 

szentmise
 Körmenet a Szent István 

szoborhoz
16:00 Aratófelvonulás
 Útvonala: Erzsébet liget – Li-

get utca – Deák krt. - Kisúj-
szállási út – Vasút út – Szé-
chenyi sgt. - Kacsóh utca – 
Dózsa Gy. út – Kossuth tér 
– Madarasi út – Deák krt. - 
Liget utca – Erzsébet liget

17:00 a Kossuth téren
 Kutyaügyességi bemutató
17:30 a Kossuth téri színpadon
 Folklór műsor
 Az újkenyeret átveszi, az em-

lékszalagot felköti: Dobos 
László polgármester

 A műsorban közreműköd-
nek: A Déryné Kulturális, 
Turisztikai és Sport Központ 
és Könyvtár

 Bokréta, Kopogók, Pántlika 
és Iringó néptánccsoportjai 
és a Pipás zenekar

20:00 a Kossuth téri színpadon
 „Népszerű dallamok, ope-

rett slágerek”
 Fellép a Sáray Band
21:30 a Kossuth téri színpadon
 Seňor együttes koncertje
22:30 a Kossuth téren
 Tűzijáték

Augusztus 21. (vasárnap)
6:00 a Téglagyári tavon
 Nyílt horgászverseny a 

Nagykun Horgászegyesület 
felnőtt tagjai részére

 Nevezési díj: 2.300 Ft

9:00-12:00 a Múzeumparkban
 VII. Kun Hagyományok 

Napja
 A rendezvényt megnyitja: 

Csíkos Sándor Jászai Mari-
díjas színművész, nagykun-
kapitány

 Lovasnomád harci bemutató
 Közreműködnek: a Karcagi 

„Pusztai Róka” Nomád Ha-
gyományőrző Egyesület tag-
jai

 VII. Karcagi Lovasbirkózó 
Verseny

 Talpas íjászbemutató
 Közreműködnek: a Karcagi 

Íjász Kör tagjai
 Kutyaügyességi bemutató
 A MEOE Karcagi szervezeté-

nek tájjellegű kutyakiállítása
9:00-12:00 a Múzeumparkban
 A kunok eredete
 Író-olvasó találkozó, rendha-

gyó történelemóra Kiss Atti-
la íróval, nomád környezet-
ben

 A szerző könyveit a helyszí-
nen megvásárolhatják és de-
dikáltathatják

10:00 a református templomban
 Istentisztelet
14:30 a Városi Gyógyvizű Strand-

fürdőben
 Zenés fürdő show
 A műsorban közreműködik: 

Andy és Karcagi Nagy Zol-
tán előadóművészek

Augusztus 19-21.
9:00 a Városi Sportcsarnokban
 Szent István Kupa Országos 

Nyílt Asztalitenisz Verseny 

A rendezvénysorozat fővéd-
nökei: Varga Mihály Miniszter-
elnökséget vezető államtitkár, Dr. 
Fazekas Sándor vidékfejlesztési 
miniszter, Dobos László polgár-
mester.

Támogatóink: BF-Security Bt. 
Karcag, Család 2005 Kft., Essen 
Kft., Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Múzeumok Igazgatósága, 
Karcagi Ipartestület, Karcagi Re-
formátus Egyházközség, Karcagi 
Római Katolikus Egyházközség, 
Karcagi Nagykun Református 
Gimnázium, Egészségügyi Szak-
középiskola és Kollégium, Kar-
cag Város Önkormányzata, Kar-
cag Városi Önkormányzat Vá-
rosgondnoksága, Karcagi Íjász 
Kör, Karcagi Kunlovarda, Kar-
cagi Lovas Egyesület, Karcagi 
Polgárőr Egyesület, Kováts Mi-
hály Huszárbandérium, Kerekci-
pó Kft., Lugas Vendéglő, Magyar 
Ebtenyésztők Országos Egyesüle-
te Karcagi Szervezete, Nagykun 
Hagyományőrző Társulás, Nagy-
kun Víz- és Csatornamű Kft., 
Nagykunsági Környezetvédel-
mi Területfejlesztési és Szolgál-
tató Kft., Nimród Bioszálloda és 
Bioétterem, Polgármesteri Hiva-

tal, „Pusztai Róka” Nomád Ha-
gyományőrző Egyesület.

Médiatámogatóink: Karca-
gi Hírmondó, Karcag Televí-
zió, Mediátor Televízió, Karcagi 
Szuperinfó, www.infokarcag.hu

Rendezők, információk:
Általános információk
 Karcag Városi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala
 Tel.: 59/500-610, www.karcag.

hu
 Tourinform Iroda, Karcag
 Tel.: 30/730-0789
 E-mail: karcag@tourinform.

hu
Könyvbemutatók
 Csokonai Könyvtár – Fülöp 

Ilona és Szabó Péterné
 Tel.: 59/503-152
Csipkekiállítás, szabadtéri mű-

sor, koncert, tűzijáték
 Déryné Kulturális, Turisztikai, 

Sport Központ és Könyvtár 
 Kovácsné Kerekes Katalin
 Tel.: 59/503-224
Múzeumi fotókiállítás
 Györffy István Nagykun Mú-

zeum
 dr. Nagy Molnár Miklós
 Tel.: 59/312-087
Szent István-napi szentmise, 

körmenet
 Római Katolikus Egyházközség
 Gulyás Zsolt plébános
 Tel.: 59/401-655
Istentisztelet
 Koncz Tibor
 Tel.: 59/312-243
III. Karcagi Kenyérünnep
 Nimród Bioszálloda és 

Bioétterem
 ifj. Hubai Imre
 Tel.: 59/503-199
Aratófelvonulás
 Sportközpont
 Szepesi Tibor
 Tel.: 30/572-0000
 Kálmán Imréné
 Tel.: 30/299-8638
Kun Hagyományok Napja
 „Pusztai Róka” Nomád Hagyo-

mányőrző Egyesület
 Ifj. Bene Sándor
 Tel.: 30/502-4313
Kutya ügyességi bemutató
 Magyar Ebtenyésztők Karcagi 

Szervezete
 Ferenczi Sándorné
 Tel.: 30/647-7331
Tájbemutató kutyakiállítás 
 Fülöp Norbert
 Tel.: 30/279-5958
Horgászverseny
 Nagykun Horgász Egyesület
 Kalocsay László
 Tel.: 30/357-6722
Zenés fürdő show
 Nagykun Víz-és Csatornamű 

Kft.
 Karcagi Nagy Zoltán
 Tel.: 20/957-9091
Országos asztalitenisz verseny
 Sportközpont
 Szepesi Tibor

XX. Nagykunsági Kulturális Napok
2011. augusztus 19-21.

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk városunk 

lakosságát, hogy a XX. 
Nagykunsági Kulturális 
Napok rendezvényei kap-
csán színpadépítés miatt 
lezárásra kerül a Horváth 
Ferenc utca 2011. augusz-
tus 19-én 7:00 órától 21-
én 12:00 óráig.

A rendezvények tartá-
sa érdekében 2011. au-
gusztus 20-án 7.00 órá-
tól 24.00 óráig lezárás-
ra kerül a Madarasi útnak 
a Kálvin–Eötvös utca kö-
zötti szakasza a Kálvin út-
nak a Madarasi–Püspökla-
dányi út közötti szakasza, 
valamint a Dózsa György 
útnak a főtér és a Táncsics 
krt. közötti szakasza. 

A rendezvények sike-
res lebonyolítása érdeké-
ben megértésüket és segí-
tő közreműködésüket kéri 
a rendezőség.

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk az érdeklődő-

ket, hogy a XX. Nagykunsá-
gi Kulturális Napok ideje alatt 
(2011. augusztus 19-21-e) az 
alábbi turisztikai objektumok 
látogathatók városunkban.
Györffy István Nagykun Mú-

zeum:
 Nyitva tartás:
 Péntek-szombat 10:00 -17:00 

óráig
 Vasárnap 9:00 -14:00 óráig
 Belépődíj: felnőtteknek: 300 Ft/

fő, diákoknak, nyugdíjasoknak 
150 Ft/fő

 Augusztus 20-án a belépés in-
gyenes!

Szélmalom:
 Nyitva tartás:
 Pénteken és vasárnap 10:00 

-14:00 óráig, szombaton 14:00-
18:00 óráig

 Belépőjegy: Felnőtteknek 250 
Ft/fő, diákoknak és nyugdíja-
soknak 150 Ft/fő

Nagykun Látogatóközpont:
 Nyitva tartás:
 Péntek, szombat, vasárnap: 

9:00-17:00 óráig
 Belépőjegy:
 Felnőtteknek 600  Ft/fő, diá-

koknak, nyugdíjasoknak 300 
Ft/fő 

 Csoportos (min. 20 fő esetén) 
300 Ft/fő 

 Családi jegy (2 felnőtt max. 3 
gyermek) 1600 Ft/család

Daráló Múzeum, védett 
kövesdaráló:

 Nyitva tartás:
 Pénteken: 14:00 -16:00 óráig 
 Belépés ingyenes!
Orvostörténeti- és Patika-kiál-

lítás: 
 Nyitva tartás:
 Pénteken 15:00-1: 00 óráig
 Belépés ingyenes!

Polgármesteri Hivatal
Humán Szolgáltatási Iroda
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Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Augusztus 13-14. Dr. Terjék Imre Kg., Duna utca 7. Tel.: 06/20-939-4650
Augusztus 20-21. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport utca 13. Tel.: 06/30-205-3260
Augusztus 27-28. Dr. Domán György Kg., Ady E. utca 58. Tel.: 06/30-434-5950

Felborult busz a 4. számú 
főúton

Augusztus 3-án 5 óra 1 
perckor kezdte meg a vonulást 
a Karcag I., a Karcag Vízszállí-
tó és a Karcag Gyorsbeavatko-
zó 9 tűzoltóval a 4. számú fő-
útvonal 161. kilométer szelvé-
nyébe, ahol egy olasz nemzeti-
ségű emeletes busz az oldalára 
borult. A buszon 43 fő utazott, 
közülük egy fő szenvedett 
könnyebb sérüléseket, akit a 
Mentők a helyszínen elláttak. 
A műszaki mentés ideje alatt 
teljes pályás útlezárás volt a 
főút balesettel érintett szaka-
szán. A tűzoltói munkálatok 6 
óra 10 percig tartottak.

Tüzek a déli külvárosban
Augusztus 4-én 13 óra 

után, egyszerre két külön-
böző kárhelyen is történt be-
avatkozás a déli külvárosban. 
Először a Pálya utcára vonul-
tak az egységek, ahol a vasúti 
töltés melletti elszáradt alj-
növényzet égett mintegy 1,2 
hektáron. Az oltási munkála-
tok itt 14 óra 30 percre értek 
véget.

A másik tűzeset a Biha-
ri utca egyik lakóingatlanán 
történt, ahol elektromos veze-
tékekről szigetelést égettek. A 
tűz eloltását követően az egy-
ség átadta a helyszínt a Rend-
őrségnek.

Segítségnyújtás Kunhegye-
sen

Augusztus 7-én, 14 óra 9 
perckor kérték segítségünket 
a kunhegyesi tűzoltók, mi-
vel Kunhegyesen , a reformá-
tus temető melletti területen, 
mintegy 400 négyzetméteren 
elszáradt aljnövényzet égett. 
A Karcag I. gépjárműfecsken-
dő 14 óra 40 perctől 16 óra 45 
percig vett részt az oltásban.

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

TŰZOLTÓSÁG

TŰZKAKAS

Álláshirdetés
A Karcagi Nagykun Református Gimnázium, Egészség-

ügyi Szakközépiskola és Kollégium pályázatot hirdet az 
alábbi munkakör betöltésére: egészségügyi szakoktató.

Jelentkezni lehet a 06-59/311-248-as telefonszámon vagy 
az info@reformatus.eu e-mail címen.

Jelentkezési határidő: 2011. augusztus 20.

Kedves 
Olvasók!

Felhívjuk szíves figyel-
müket, hogy a könyv-
tár 2011.  augusztus 31-ig 
szombatonként zárva!

Felhívás 2011/2012-es tanévre 
gyógytestnevelés beiratkozásra

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és a 
11/1994.(VI.8.) MKM rendelet, valamint az 1.sz. mellékle-
te, rendelkezései alapján a Madarász Imre Egyesített Óvo-
da és Pedagógiai Szakszolgálat 10. tagintézménye várja a 
gyógytestnevelésre járó gyermekek szüleit a beiratkozásra. 
Időpont:  2011. augusztus 29. (hétfő), 30. (kedd) és 31. 

(szerda) 830 - 1300

 2011. szeptember 1-től – 2-ig 1300-1700- óra kö-
zött a gyógytestnevelés helyszínén Karcag, Var-
ró u. 3/a.

Szarka Lászlóné
intézményvezető

Meghívó
A 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője városis-
mereti sétára hívja és várja a választókerület lakóit: nagy-
szülő – szülő – unoka korosztályig.
Megtekintésre kerül a Zsinagóga épülete szakszerű idegen-
vezetéssel.
Időpontja: 2011. augusztus 15 (hétfő) 14 órai kezdettel.
Találkozás: 13:45 órakor a Zsinagóga bejáratánál.
(Kérjük, hogy férfi látogatóink fejfedőt hozzanak maguk-
kal!)
A Zsinagóga látogatását követően az érdeklődők számára 
kerékpártúrára kerül sor a Zádor-hídhoz az időjárás függ-
vényében.
Hívjuk és várjuk a „senior” klub tagjait is.
Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár:

Pánti Ildikó
a 8. sz. választókerület képviselője

A Balaton–felvidéken, 
Kapolcson július végén ismét 
megrendezték a hagyományos 
Művészetek Völgye Fesztivált, 
immár 21. alkalommal. Tíz na-
pon át 90 (!) helyszínen,   csak-
nem 1800 programon vehettek 
részt az érdeklődők. Július 31-
én kiosztották a Bokréta és bi-
ciklilánc elnevezéssel megren-
dezett magyar néprajzi film-
fesztivál díjait. A zsűri 82 ver-
senyfilmet és 49 versenyen 
kívüli filmet nézett meg és ér-
tékelt egy héten keresztül, hat 
kategóriában. A Portré kategó-
riában a karcagi alkotó, Kabai 
László (grafikus, festő, tanár) 
nyerte el az I. díjat a Naprúl 
napra, honaprúl hónapra c. do-
kumentum rövidfilmjével. 

A film egy Karcaghoz közeli 

tanyán, magányosan élő és dol-
gozó, középkorú parasztember 
mindennapjait, közvetlen kör-
nyezetét, növényeket, állatokat 
stb. mutatja be szociográfiai 
pontossággal, ám líraian meg-
komponált képsorokkal. 

A zsűri elnöke, Sebő Ferenc 
(a táncház mozgalom egyko-
ri elindítója, zenetörténész, 
népzenei előadó) az MTI-nek 
azt nyilatkozta: örül, hogy sok 
olyan filmmel ismerkedhettek 
meg ezen a néprajzi filmszem-
lén, amelyben nem történészek 
beszélnek a történelemről és je-
lenünkről, hanem az ún. „egy-
szerű emberek”, akik átélik ezt 
a korszakot. Sebő Ferenc sze-
rint a filmszemle hiánypótlás is 
volt, ugyanis a hazai dokumen-
tumfilm kultúrából hiányoz-

nak a hagyományos életvilá-
gokat, életmódokat bemutató 
néprajzi filmek. 

A díjnyertes filmeket várha-
tóan még az ősszel a főváros-
ban is megtekinthetik az ér-
deklődők. 

A film ősbemutatója tavaly 
volt a Dérynében, ahol több 
karcagi néző láthatta ezt az al-
kotást, most pedig az ország 
egy rangos művészeti fesztivál-
ján, szerte az országból voltak 
nézők, akik a film jóvoltából 
bepillanthattak a Nagykunság 
egy kis valóság-szeletébe. Gra-
tulálunk az alkotónak, és re-
méljük, a közeljövőben itt, Kar-
cagon is újra láthatjuk ezt az al-
kotást valamelyik kulturális se-
regszemlén. 

Cs.K.K.

Karcagi siker a Művészetek Völgyében
Kabai László dokumentumfilmje első díjat kapott a néprajzi filmszemlén

terveztettek, formára pontosan 
olyat, mint amilyen a zárdaépü-
leten van. Városképi szempont-
ból szebb, a megújuló hőszige-
telés miatt praktikusabb lesz 
és olcsóbbá teszi a téli fűtést. A 
tetőcserét a zárdaépület eseté-
ben is végrehajtják – ott ugyan-
is még az eredeti, nyolcvanéves 
gerendázat és cserép van fenn. 
Bőven ráfér tehát a felújítás.

A Zádor utcai épületrész 
már 1994 óta használatban van, 

mindössze a tetőtere nem volt be-
építve. Most ez is megtörténik: a 
tetőt levették, a födémet aládú-
colták, bevasalták és betonnal 
erősítették meg, szeptember vé-
gére már készen is lesz az ide ter-
vezett nagy közösségi tér. A Szent 
László utca felől eső tornaterem 
már elavult, a távlati tervekben 
sportcsarnokot építenek a he-
lyére, de addig is az iskolai okta-
tás része lesz. Most a két öltözőt 
teszik rendbe új burkolattal, zu-
hanyzókkal. Egyébként a vizes-
blokkokat az egész iskolában víz-

takarékos (önmaguktól elzáródó) 
vízcsapokkal szerelték fel.

A kézilabdapályát vagy hu-
szonöt éve (a tűzoltók munkájá-
val) építették. Most nyáron az ülé-
seket betonozták le és rövidesen 
megkezdődik a pálya aszfaltozá-
sa. Hogy a kisebbek is örüljenek – 
kaptak egy szép játszóteret az ud-
varra. Majd csodálkozhatnak a 
szeptember 1-jei első iskolai na-
pon, mert az bizony – mondja az 
igazgatónő – felújítás ide vagy oda,  
időben kezdődik majd.

Elek György

Nagy munkák a Szent Pál iskolában
Folytatás az 1. oldalról
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A Hármas kerületek: Jász-
ság, Nagykunság és Kis-
kunság településeinek ta-
lálkozóján a VII. Kézi ara-
tóverseny megrendezésé-
re 2011. július 16-án került sor 
Kunszentmártonban.

A néhány éve alakult Karca-
gi Aranykalász Aratócsoport 
is benevezett Karcag képvise-
letében az aratóversenyre, és a 
tájjellegű ételek főzőversenyé-
be. A csoport tagjai a kerületek 
versenyein eddig még nem vet-
tek részt, így érthető volt izga-
tottságuk az előkészületek so-
rán, hiszen mint ahogyan ki-
derült, a kaszálás, kévekötés, 
szerszámélezés mellett a szigo-
rú zsűri értékelte a keresztra-
kás formáját, a tarló tisztasá-
gát, a kézi eszközök használa-

tát, jelenlétét a hagyományok-
hoz igazodva. Szerepet kapott 
még az értékelésben a táb-
la szélén elhelyezett teríték is, 
melyen aratóreggeli (kovásszal 
sütött cipó, fehér és füstölt há-
zi szalonna, vöröshagyma, hi-
deg vízicibere, aludttej, pogá-
csa, szilvalekváros parasztkifli 
és az elmaradhatatlan szilvapá-
linka) illata csalogatta az arató-
kat, nézőket. Míg a népviselet-
be öltözött lányok szívélyesen 
invitálták a nézőket, vendége-
ket reggeli kóstolásra, addig a 
kaszások, kévekötők, kereszt-
rakók végezték verejtékes, ne-
héz munkájukat. Szaporodtak 
a búzakeresztek, gereblyézték a 
tarlót, a kijelölt táblán folytak a 
kézi aratási munkák.

Közben nekünk, karcagiak 

számára nagyon kedves vendég 
érkezett a versenyek helyszíné-
re. A rendezvény fővédnöke dr. 
Fazekas Sándor vidékfejleszté-
si miniszter úr, a felesége Irénke 
asszony és vendégeik látogatták 
meg az aratóversenyt. Miniszter 
úr meleg kézfogással köszön-
tötte az aratókat, mindenkihez 
volt néhány barátságos szava. 
Irénke asszony pedig a karcagi 
Fazekas család szilvapálinkájá-
ból kínált körbe, kedves egész-
ségére kívánva a jelenlévőknek. 
Miniszter úr valamennyi ara-
tócsoportot meglátogatta, akik 
rokonszenvvel fogadták és üd-
vözölték. Mi, karcagiak nagyon 
büszkék voltunk.

Az aratóverseny szép lassan 
a végéhez közeledett. A rekke-
nő hőségben a nehéz kézi ara-

tási munkától elfáradt verseny-
zőknek az elmaradhatatlan 
karcagi vendéglátás, vendég-
szeretet szellemében tájjellegű 
étellel, a karcagi galaburgyival 
kedveskedtünk. Nem is gon-
doltuk, hogy a kóstolónak ilyen 
sikere lesz. Pillanatok alatt a 
karcagi aratócsoport táblá-
ja előtt sokasodtak az elfáradt 
aratók, vendégek. De ha már 
itt voltak, akkor megkóstolták 
a víziciberét, volt, aki kétszer 
szedett az aludttejből, fogyott a 
pogácsa, de kevésnek bizonyult 
a parasztkifli is.

Nagy közönségsikert aratott 
a kunsági népművészeti terí-
tőkből, cserépedényekből rög-
tönzött kiállításunk, nem be-
szélve a miskakancsóról, me-
lyek mind karcagi műhelyek-

ben készültek sok-sok évvel ez-
előtt.

Itt, a kézi aratóverseny hely-
színén búzakalásszal befont 
kosárban elhelyezett kovász-
szal sütött kenyérrel és Kar-
cag város lobogójával tiszteleg-
tünk szüleink, nagyszüleink, 
dédszüleink és mindazon ara-
tók emlékének, akik még ré-
szesei voltak egykoron a kézi 
aratásnak. Az életért dolgoztak 
ők nehéz, verejtékes munkával.

A délutáni eredményhirde-
téskor az aratócsoport tagjai-
nak részvételét tárgyjutalom-
mal és emléklappal köszön-
te meg a zsűri. A karcagi cso-
port tagjai voltak: Sz. Nagy 
András, Mátyus Lőrinc, Kun 
Józsefné, Juhász Gergely, Fehér 
Károly, Mészáros Imréné, Ko-
vács Tiborné, Mészáros Csil-
la, Mészáros Dóra, Varga Imre, 
Havasi Károly, ifj. Varga Imre, 
Kálmán Imréné. A tájjellegű 
húsételek kategóriájában Kun 
József gazda birkapörköltjével 
különdíjban részesült. A tájjel-
legű krumplis ételek kategó-
riájában pedig II. helyezést ért 
el Nagyfejeő Mihályné főző és 
Gombosné Kiss Mária segítő 
galaburgyi étele. Bartha Lász-
ló – mint magánemberként ér-
kezett a versenyre – a húséte-
lek kategóriájában I. helyezést 
ért el.

Köszönjük, hogy képvisel-
hettük városunkat a kunszent-
mártoni arató- és főzőverse-
nyen. Köszönjük azoknak a 
segítségét, támogatását, akik 
ezt lehetővé tették számunk-
ra: Dobos László  polgármes-
ter úr, Pandur Zoltánné titkár-
nő, Garai Katalin főtanácsos, 
Nagy János a Család 2005 Kft. 
ügyvezetője, Gombos Attila, a 
Lugas Vendéglő ügyvezetője, 
Mészáros Zsolt, Kunlovarda; 
Laczik Dénesné a Kerekcipó 
Kft. ügyvezetője, Molnár Pál, 
a Városgondnokság igazgatója, 
Kovácsné Kerekes Katalin mb. 
ig. és Szepesi Tibor ig. h.

Az aratócsoport tagjainak 
nevében:

Kálmán Imréné 
szervező

Aratóversenyen voltunk

Több mint ötven éves múlt-
ra emlékeztető baráti talál-
kozó színhelye volt tavasz-
szal Karcagon a Kaiser söröző 
egyik terme.

Ezen az összejövetelen azok 
a személyek vettek részt, aki-
ket az 1958-1960-as évek egy-
séggé kovácsoltak. Az akkori 
TITÁSZ-osok jól tudták, hogy 
ez az időszak jelentős perió-
dusa volt az áramszolgáltatás 
történelmének. Jórészt ekkor 
történtek a feszültségáttéré-
sek, folyamatban voltak a falu 
és tsz villamosítások.

Rohamos technikai fejlő-
désnek néztünk elébe, ami 
nagyméretű hálózatrekonst-
rukciót követelt. Ugrássze-
rűen nőtt az energiaigény. 
Utcahosszúságú hálózatok 
épültek „nyers” emberi erő-
vel. Nem túlzok, ha azt mon-
dom, a nehezebb körülmé-
nyekben mélyebb emberi, 
baráti kapcsolatok alakultak 
ki az átlagosnál. Olyan, ami 
egy életen át végigkíséri az 
embert. Ebbe a csapatba tar-
toztak az akkori fiatal szere-
lők, segítők, valamint a mai 

napig emlegetett ipari tanu-
lók. 

Sajnos jónéhányan már nem 
lehettek közöttünk. Ők vala-
honnan nagy távolságból ta-
lán figyeltek bennünket és 
együtt éreztek velünk, hogy 
így elszálltak az évek.

Tudom, szakmai dicséret-
nek hat, de akik hosszabb időt 
töltöttek el az áramszolgálta-
tás területén, vagy teljesen hű-
ek maradtak hozzá, bennük 
él egyfajta büszke érzés, ami 
az átlagos foglalkozások fölé 
emeli személyüket. Az átélt zi-

vatarok, üzemzavar-elhárítá-
sok, hóviharban történt veze-
tékszakadások javítása, nehéz 
szigetelőcserék, éjszakai vo-
nalbejárások, stb. Ez mind azt 
igazolja, ez az érzés nem alap-
talan.

Valóban nem könnyű pá-
lya, nincs is kellően elismerve, 
mégis összetartó erőt hordoz 
magában. Ennek jegyében töl-
töttünk el egy emlékezetes es-
tébe nyúló szép délutánt, azzal 
az ígérettel, hogy ezt újra lét-
rehozzuk!

Szilágyi Imre

Baráti „TITÁSZ-os” összejövetelKirándulás
Ismét népes, kirándu-

lóbuszt megtöltő csoport 
vett részt a 8. sz. kerület ki-
rándulásán. A Pánti Ildikó 
szervezte városnézés részt-
vevői augusztus 27-én dél-
után a görögkeleti temp-
lomot, a Nagykun Láto-
gatóközpont kiállítását, a 
Szentannai Sámuel Gim-
názium új épületét és is-
kolaszárnyát, valamint a 
Kunlovardát tekintették 
meg.

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

A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a következő progra-
mokra várja a jelentkezőket a megyéből:

2011. augusztus 25-én 16 – 20 óráig roma gyermek szépségversenyre 
(5-10 éves lányok részére). Helyszíne: Déryné Művelődési Központ.

2011. augusztus 26-án 9 órától barátságos megyei, kispályás labdarúgó 
mérkőzésre. Helyszíne: Kiskulcsosi Általános Iskola.

2011. augusztus 27-én énekes-táncos stb. színpadi fellépésekre, tyúkos 
káposzta és egyéb roma ételek főző versenyére, „a legerősebb roma 
ember” versenyre, sakk versenyre, a karcagi Tiszta udvar, rendes ház 
verseny eredményhirdetése

Helyszín: Arany János Általános Iskola udvara.
A Kisebbségi Önkormányzat minden évben három díjat oszt ki a karca-

gi 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 délig lehet leadni a 

jelentkezéseket és az ajánlásokat az alábbi elérhetőségeken: 06/59-311-410 te-
lefonon, 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 lebonyolítása érdeké-
ben várjuk támogatók jelentkezését és pénzbeli adományokat, édessége-
ket, díjazáshoz ajándék tárgyakat is hálásan elfogadunk!

A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a programok változ-
tatásának jogát fenntartja, a jelentkezésektől függő kezdési időket a kö-
vetkező hirdetésben közli.

Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselői
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ÉRETTSÉGIZETTEK FIGYELEM!
Érettségi utáni nappali és esti tagozatos iskolarendsze-
rű 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 

 Tagintézményében (OM azonosító: 035497)

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

A képzés idejére családi pótlék, /árvaellátás/, diákigazol-

vány jár!

Információ, jelentkezés: telefonon, faxon, e-mailben, illetve a 

helyszínen!

Várjuk jelentkezésedet, ne hagyd ki 

a lehetőséget!

vel kellt dolgoznunk. Ez nem 
konkrétan a hangképzésből, 
a hang minőségének a csiszo-
lásából áll, hanem a ritmika, 
a szövegértelmezés, a belépés 
pontosságának az elsajátítá-
sára törekszik. Aztán szolfézs 
és zeneelmélet, külön (köte-
lező) zongora óra és az idegen 
nyelvek, mert mint énekesnek 
kötelező az olasz és a német 
nyelv ismerete. Jelentős lenne 
még az orosz is, de azt – mivel 
nagyon kevés iránta az érdek-
lődés – nem tanítanak. Ott is 
ugyanúgy megvannak a vizs-
gaidőszakok, és hát a leghú-
zósabb vizsgák közé tartozott 
a zenetörténet. Zenehallga-
tás van, amikor fel kell ismer-
ni a zenét, illetve a zenetörté-
neti korszakokból kell tételsze-
rűen beszélni. A legnagyobb 
csoport egyébként zenetör-
ténet órán gyűlt össze, 35 fő, 
az egész évfolyam. Nagyobb, 
„tömbösített” órák egyáltalán 
nem is voltak. A szolfézs-ze-
neelméleten, a nyelvórákon tí-
zen-tizenketten, a népzenén 
kb. harmincan voltunk. Az 
összes többi tulajdonképpen 
egyszemélyes óra. Ja, és bolo-
gnai rendszerben tanultunk.

- És közben még volt a szín-
ház...

- Úgy van. Szépen be lehetett 
osztani az időt. Reggel próbál-
tunk és volt még egy esti próba. 
A kettő között, meg előtte ment 
az iskola. Az iskola egyébként 
rengeteget engedett, úgy értem 
az órák beosztásánál igyeke-
zett figyelembe venni a színhá-
zi elfoglaltságainkat, hogy a ta-
nulás mellett még pénzt keres-
sünk, vagyis hogy végig tudjuk 
csinálni. Tehát 8-10-ig voltak 
az órák, 10-14-ig a színházban 
voltunk és próbáltunk. 14-18-
ig ismét órákat tudtunk felven-
ni és 18-22-ig ismét színház. Az 

első félév, amíg meg nem szok-
tuk, hogy 8-22-ig egyfolytában 
le vagyunk foglalva, nagyon 
nehéz volt. De aztán már nem 
volt gond, sőt, rutinná vált.

- Debrecenben „igazi” szín-
padra, színházba kerültél, ami 
más világ.

- Sáray Máriának sokat kö-
szönhetek, mert a színpadot, a 
színpadi létet, mozgást kicsi-
ben teljesen meg tudta mutat-
ni. A színházi színpad nyilván 
nagyobb a dolog. Ott konk-
rétan nem a nézőnek a sze-
mébe adjuk elő a dolgot, mert 
nem is látjuk, másrészt pedig 
a színpadon, tehát a darabban 

cselekmény történik, amiben 
részt kell venni. A kórus tag-
ja voltam és igazán nem jelen-
tett nagy problémát eljátszani 
mondjuk a hetvenkettedik ka-
tonát a nyolcvanegyedik sor-
ban.

- Hány darabban, hány elő-
adásban játszottál?

- Tizenhat vagy tizenhét 
operát tanultunk a négy év 
alatt. Az előadások számát nem 
tudom megmondani, mert volt 
köztük olyan, amiből csak hat-
hét, a másikból viszont har-
minc-harmincöt előadás is 

volt. Egy operettben, a Háry Já-
nos című daljátékban, és a Va-
lahol Európában című musical-
ben vettem még részt.

- Szerep?
- Az énekkar a darabban, 

mint tömb jelenik meg, esetleg 
egy-egy pici feladat van ránk 
kiosztva. Szerepet ebben az év-
ben sikerült egyet énekelni, il-
letve tanulószerepben rám osz-
tották Zuniga hadnagy szere-
pét a Carmen című operából. 
Sok-sok szerencsés véletlennek 
köszönhetően lett a tanulósze-
repből tényleges előadás. Négy 
előadást sikerült vele végigcsi-
nálni.

- Május 22-én volt a diploma-
hangversenyed. Mi jön utána?

- Szerintem még közel sem 
vagyok ott, azon a szinten, mint 
lenni szeretnék. Vagyis tanulni 
kell. Az elején mondtam a bolo-
gnai rendszert, amiben az erre 
épülő mester-képzés is létezik. 
A magánének nekem az úgy néz 
ki, hogy az alapképzés három 
év. Ez most lezárul és jelentkez-
tem a mesterképzésre, opera-
ének szakra.

- Sok sikert hozzá. Köszönöm 
a beszélgetést.

Elek György

Négy év alatt tizenhét opera

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

Álláshirdetés
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 
Bölcsőde Intézménye felvételre keres 1 
fő szakácsnőt.
Közalkalmazotti jogviszony időtarta-

ma: határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony.

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

kaidős.
Munkavégzés helye: Karcag, Varró ut-

ca 3/a.
Az állás betöltésének várható idő-

pontja: 2011. szeptember 5.
Benyújtandó iratok: önéletrajz, szak-

munkás bizonyítvány másolata.
Jelentkezni lehet: 2011. augusztus 22 

– 25-ig.
 Karcagi Többcélú Kistérségi Társu-

lás Bölcsőde Intézménye
 5300 Karcag, Varró utca 3/a.
 Tel.: 59/311-492.
Elbírálási határidő: 2011. augusz-

tus 31.

Folytatás az 1. oldalról

- Ezen a kéthektáros terü-
leten állítjuk elő azokat az 
örökzöld és lombhullató fá-
kat, amik az év folyamán a 
városi közterületeken kerül-
nek kiültetésre – mondja a 
kerítésen belül Molnár Pál, 
aki hozzáfűzi még, hogy a 
díszfaiskola termékeit a kör-
nyékbeli települések város-
gondnokságai, településgon-
dozói is felfedezték már és 
gyakorta innen szerzik be a 
csemetéket.

Van miből válogatni. Csak 
fenyőből három vagy négyfé-
lét látok, hátrébb öt vagy hat 
más-másféle lombhullató fa 
és hol van még a terület vége.

- Hányféle fát iskoláznak 
itt?

- Harmincötféle fánk van. 
Ez nem fedi le a teljes szük-
ségletet, többfélét máshon-
nan hozatunk, Viszont újab-
ban egyre több oltott fát is elő 
tudunk itt állítani.

Mutatja is: ez itt 
törökmogyoró, amott platán, 
de vannak gömbfák is kő-
ris, juhar és mások – utcákra, 
parképítéshez.

- Lehet hozzá kertészkedni 
– jut eszembe a múltkori faül-
tetés a főtéren. - A közterüle-
tekre állandóan kell a pótlás, 
és önök évente több nagyobb 
ingyenes akciót is meghirdet-
nek azoknak a karcagiaknak, 
akik a házuk előtti közterüle-
ten akarnak fásítani.

- Tavasszal és ősszel van 
ilyen akciónk. Nagyon nép-
szerű lehetőség, sok helybe-
li lakos megkeresi olyankor a 
Csemetekertet. De nekünk is 
ekkor van a faültetési kam-
pány – ősszel a lombhullató-
kat, tavasszal az örökzöldeket 
szoktuk kiültetni.

- A pótlást meg mindig. 
Nemrégiben a főtéren láttam 
ilyet.

- Azok konténeres fák vol-
tak, a kiszáradt vagy kitört 
példányokat pótoltuk velük. 
Ide, az épületek közé meg 
kell találni a megfelelő faj-
tát, most oszlopos szilt ültet-
tünk. Ez tipikusan olyan fa, 
ami nem nő rá az épületere, 
ugyanakkor magasra nyúlik 
és árnyékot is ad. Az ültetést 
a Csemetekert dolgozói vég-
zik.

- Hány embert foglalkoztat-
nak?

- Jelenleg tíz-tizenkét fő 
dolgozik a csemetekertben, 
de az önkormányzat erdői-
ben, amiket mi tartunk rend-
ben, további 16-18 fő kap 
munkát naponta. Jelenleg egy 
közel 30 hektáros erdőterüle-
tet kell olyan állapotba hozni, 
hogy az majd a telepítés min-
den követelményének megfe-
leljen.

Az önkormányzat egyéb-
ként, fűzi hozzá Molnár Pál 
a csemetéket kapáló munká-
sokra pillantva, három na-
gyobb területen erdősítte-
tett pár éve. (Közülük az 
egyik a kisújszállási ország-
út mellett láthatóan igen szé-
pen díszlik.) A mindösszesen 
25 hektár erdő ritkítása, eset-
leg pótlása elég munkát ad. 
Jut eszembe, hogy a bizakodó 
ember az, aki fát ültet...

- A Csemetekerttel kapcso-
latban mik a terveik a jövő-
ben?

- Szeretnénk növelni a faj-
taválasztékot. Egyre több 
örökzöldet és szépen dísz-
lő gömbfafélét szeretnénk – 
előbb a faiskolába, aztán a 
közterületekre

Elek György

Fák parkba, utcára
Folytatás az 1. oldalról
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Augusztus 12. péntek
 Berek – Kiss A. utca
Augusztus 13. szombat
 Berek – Kiss A. utca
Augusztus 14. vasárnap
 Berek – Kiss A. utca
Augusztus 15. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Augusztus 16. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Augusztus 17. szerda
 Kígyó – Horváth F. utca
Augusztus 18. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
Augusztus 19. péntek
 Berek – Kiss A. utca
Augusztus 20. szombat
 Berek – Kiss A. utca
Augusztus 21. vasárnap
 Berek – Kiss A. utca
Augusztus 22. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Augusztus 23. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Augusztus 24. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti
Augusztus 25. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
Augusztus 26. péntek
 Kígyó – Horváth F. úti

Gyógyszertári ügyeletPályázat
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. augusztus 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. augusztus 30.
Dr. Nagy Mihály

főigazgató

Virágos házak, 
udvarok a 8. sz. 

választókerületben
„S a nyár ha jő virágos köntösében,
Mi bájoló a messze láthatár;
A föld világosabb, zöld rejtekében
Gyönyörről énekel minden madár.”

(Eötvös József)

A szép, virágos környezet öröm mindannyi-
unknak. Öröm annak, aki munkája, tevékenysé-
ge révén szépséget varázsol környezetében, s öröm 
annak, aki látja, észreveszi a környezetében a „szé-
pet”, mert a szépség melengeti a szívet, oldja a min-
dennapok feszültségét.

Kérem, tegyenek egy városi sétát, s tekintsék meg 
az adott helyszíneket!

Az összeállítást készítette:

Pánti Ildikó
a 8. sz. választókerület önkormányzati 

képviselője

Bercsényi utca 32. sz.

Bethlen Gábor utca 35. sz.

Csend utca 4. sz. Bercsényi utca 44. sz. Akácos utca 43. sz.

A Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit K .
sztele el meghívja Önt

Vidékfejlesztési Tájékoztató Fórumára

Az előadások témái:

1. ÚMVP IV. tengely (LEADER) pályáza  felhívás és a 
pályázható célterületek ismertetése. 
2. A pályázatok elektronikus benyújtásával kapcsolatos egyéb 
tudnivalók (mvh regisztrációs szám, ügyfélkapu, 
meghatalmazás)

Borsi Imre
ügyvezető

W W W. N A G Y K U N S A G E R T. H U

Helyszín: Karcag, Város Háza 2. tárgyaló
Időpont: 2011.08.22, 16 óra
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás 
III. emeleti lakás eladó. Tel.: +36/30-
359-5070.
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 10,5 
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 el-
adó. 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.
Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást karcagi 
kisebbre cserélnék. Tel.: 59/312-005 v. 
+36/30-583-4708.
Kórház úti lakótelepen 2 szobás, fel-
újított lakás eladó. Tel.: 30-461-6358.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mellék-
épületekkel, kerttel. Tel.: +36/30-283-
9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csa-
ládi ház eladó vagy 1,5 szobás pa-
nelre cserélném Karcagon vagy 
Debrecenben, értékegyeztetéssel. 
Tel.: +36/30-857-3805.
Eladó Karcagon 641 m²-es telken 83 
m²-es teljes közművesített családi 
ház. Garázs, melléképület van. Fűtési 
lehetőségek: vegyes tüzelésű köz-
ponti fűtés + gázkazán + 3 helyiség-
ben kisipari 9x4 soros üzemképes 
cserépkályha van. Értékegyeztetéssel 
kisebb, földszinti tömblakás csere is 
érdekel. Tel.: +36/30-483-6705.
87 m²-es, 2,5 szobás parkettás, hőszi-
getelt családi ház korszerű közpon-
ti fűtéssel, hagyományos fűtésre is ki-
alakítva, melléképülettel, garázzsal 
eladó. Fúrott kút az udvarban. Csere 
is érdekel. I.ár: 17 M Ft. Tel.: +36/30-
432-5110.
Eladó Karcagon családi ház. Tel.: 
+36/30-263-1504 vagy 59/312-675.
Eladó Karcagon családi ház. 2 lakás 
komfortos, gázfűtéses + cserépkály-
ha, nagy garázs, 604 m²-es telek bel-
terület. Tel.: 59/312-675 v. +36/30-
263-1504.
Karcag, Vasút út 72/a. sz. alatti 68 m²-
es, kertes kockaház eladó. Ár: meg-
egyezés szerint. Tel.: +36/20-505-
3467.
Karcag főtéri kertes családi háza-
mat budapesti ingatlanra cserél-
ném. Minden megoldás érdekel. Tel.: 
+36/20-548-6729.
Karcag, Hunyadi utcán padlástér be-
építésű, 3 szobás családi ház eladó, 
vagy értékegyeztetéssel cserélhe-
tő. I.ár: 12 M Ft. Tel.: +36/70-701-1705.

Eladó Kisújszállási út 150/c szám alat-
ti 3 szoba + nappalis, garázsos társas-
házi lakás. I.ár: 9,5 M Ft. Tel.: 59/400-
087 vagy +36/20-386-4853.

Központhoz közeli, régi típusú csa-
ládi ház eladó az Ágota utca 25 sz. 
alatt. Tel.: +36/30-245-3691.

Termőföldet vásárolnék Karcag, 
Kunhegyes, Kunmadaras, Kenderes, 
Kisújszállás, Túrkeve, Bucsa környé-
kén. Tel.: +36/30-450-5723.

Kertes családi ház eladó Karcag, 
Rimaszombati utca 7. sz. alatt. Tel.: 
+36/30-249-1350.

Karcag, Hold utca 10. sz. alatti csalá-
di ház eladó. Tel.: +36/20-389-3360.

Berekfürdői apartman kiadó. Tel.: 
+36/30-535-4907.

Eladó vagy kiadó üzlethelyiség 
szeptember 1-től. 33 m²-es, teljes 
közművel, Eötvös L. u. 10. sz. alatt. 
Megtekinthető egész nap. Tel.: 
+36/30-285-7900.

Karcag, Akácos utca 47. sz. alatti ház 
eladó. Tel.: +36/30-440-4715.

Ház eladó: szoba, konyha, spájz, víz- 
és villany van, beépíthető telekkel. 
U.itt 6 sor kertföld a Partos kertben 
eladó. Tel.: +36/70-257-2045 vagy 
+36/70-275-1937.

Karcag kertváros részén eladó egy 
80 m²-es, 2 szoba + ebédlős, felújí-
tott családi ház. Kettős fűtési rend-
szerű – gáz- és vegyes tüzelésű ka-
zán. Rendezett, 550 m²-es udvar ter-
mő gyümölcsfákkal, fúrott kúttal, ga-
rázzsal. Lakáscsere is érdekel. Tel.: 
+36/70-326-7292 vagy +36/70-326-
7293.

Albérlet
A főtéren 2 szobás komfortos lakás 
hosszú távra kiadó. Tel.: +36/20-548-
6729.

Karcag főtéri lakás hosszabb távra ki-
adó. Tel.: +36/20-389-3360.

Főtéri 2 szobás, erkélyes, földszinti la-
kás hosszú távra kiadó. Tel.: +36/20-
327-5719.

Állás
Minősített AWI hegesztőket kere-
sünk rozsdamentes kisméretű tartály 
hegesztésére németországi munká-
ra. Fizetés: 4.000 euró. Feltétel: rajz-
olvasás, minimum alapszintű német 
nyelvtudás. Nem magyar vállalko-
zók vagyunk! Tel.: +49/176329-28126. 
Önéletrajzát az alábbi e-mail címre 
küldje el: info@wps-boeblingen.de

Újonnan nyíló karcagi irodaházba ke-
resek munkatársat összetett irodai 
kereskedelemre. Havi 120.000 Ft. Tel.: 
+36/70-949-1412.

Társkereső
Molett hölgyek jelentkezését várom 
korhatár nélkül. 182/90 53 éves va-
gyok. Tel.: +36/30-333-4862-

Vegyes
Tr ans zce n d ent ál is  M e dit ác ió ! 
Könnyű, természetes és tudományo-
san igazolt program. Tel.: 59/313-284 
www.tmhirek.hu
Szekrénysor, vitrines szekrények, 
könyvszekrény és könyvespolcok el-
adók. Tel.: 59/311-477.
Energy Piaggio robogó eladó. Tel.: 
+36/30-467-9706.
Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, a 
4 csillagos Hotel Kalmában 27. extra 
piros hétre szóló 4 személyes apart-
man üdülőjoga eladó. 95 évre szóló, 
örökölhető, cserélhető. Tel.: 59/312-
005 v. +36/30-583-4708.
Tanyasi tojás házhoz szállítással meg-
rendelhető. Tel.: +36/20-263-7444.
A nyári szélviharok, a böjti szelek ere-
jét megduplázva szeméttel tarkítják 
járdáinkat, tereinket. Seprűimmel ve-
gyen részt a tiszta városunkért moz-
galomban! Kapható a piacokon vagy 
a Takács P. utca 9/a. sz. alatt Jani bá-
csinál.
Kiságy matraccal, baldachin szet-
tel, 12-es és 16-os bicikli eladó. Tel.: 
+36/30-954-8215.
4 elemes szekrénysor eladó. Érd.: Kg., 
Dózsa Gy. utca 46. Tel.: 59/314-094.
Klaas asztalos métervágó (3 méteres) 
és gabona kombájn, Rehab önindítós 
rokkant moped eladó. Tel.: +36/30-
263-1504.
Eladó ágyneműtartó (7.000 Ft), ké-
zi húzóskocsi (8.000 Ft), 2 db új sző-
nyeg 180x250 cm (8.000 Ft), cserép 
anyagból káposztás hordó, 6 szemé-
lyes ebédlőasztal (8.000 Ft), 220 és 
290 cm-es függönytartó, 28-as férfi 
kerékpár (6.000 Ft), Dachia csomag-
tartó (5.000 Ft).. Érd.: Kg., Szent I. sgt. 
36. (10-16 óráig).
Olcsón eladó 4 részes szekrénysor, 
1 db fotelágy, 1 db ágyneműtartós 
heverő, 1 db íróasztal, 1 db írószék 
Karcagon. Tel.: +36/30-916-0482.
Félautomata fóliahegesztő gép és 
zsák kerítéséhez hegesztő gép eladó. 
Érd: Kg., Püspökladányi út 69.
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.
26-os férfi Mountain Bike, elektro-
mos Quad (kb. 2 éves gyermek ré-
szére), beltéri ajtó (üvegezhető) és fiú 
gyermekruhák 2 éves korig eladók. 
Tel.: +36/70-326-7292.
Eladó 10 db  műanyag cefrés hordó 
(120-150 l), pálinkás ballonok, gyü-
mölcsös ládák, centrifuga, szobabi-
cikli, evezőpad, láb- és karizom erősí-
tő és gázkazán (FÉG-THERM), bontott 
nyílászárók. Tel.: +36/30-545-6261.
Egy 28-as Csepel női kerékpár és 
egy Camping kerékpár eladó. Tel.: 
+36/20-572-6285.
Mosógép, centrifuga, 28-as női ke-
rékpár, 26-os kerékpár, Camping ke-
rékpár eladó. Tel.: 59/314-892.
Eladó 1 db üveges, 1 db zárt ajtó; 
nagy disznótoros fateknő; 150x60-
as reluxa; 2 db háromszárnyas ablak. 
Tel.: +36/20-381-3417.

Olcsón elvihető 3 db 5 literes, 1 db 
60 literes, 2 db 30 literes gyári hordó; 
1 db 30 l-es szőlőprés, 1 db 50 literes, 
1 db zúzó, 1 m³-es alutartály (dupla-
falú), Orsi és Rangel 26-os férfi kerék-
pár kis szereléssel, 1 db öntvényka-
zán, 8 db 130-as ablakszárny, 30 db 
bontott kályhacsempe egyenes, 20 
db sarok, 25 db samott-tégla, 1 db al-
só ajtó, 1 db 40 cm-es bekötőcső, 1 
db tűzhely (GINA) + gázpalack felsze-
reléssel. Használt 170-es öntvénykád, 
1 db (alig használt) gyermek járó-
ka és 1 db autóba gyermekülés. Tel.: 
59/400-526.
Eladó 1 db sparhelt, 1 db villanysütő. 
Tel.: +36/30-440-4715.
Eladó 2 db babakocsi 2 ill. 3 funkci-
ós sok tartozékkal. Tel.: +36/30-279-
6564.
Polírozott szekrénysor (17.000 Ft); 
franciaágy (20.000 Ft); 2 db relax fo-
tel (12.000 Ft); franciaágy 140x190 
cm (17.000 Ft); fekete étkező asztal 4 
székkel (6.000 Ft); számítógép asztal 
(7.000 Ft), TV-állvány (14.000 Ft); 2 db 
éjjeliszekrény (6.000 Ft); rácsos kis-
ágy (5.000 Ft) eladó. Tel.: +36/70-326-
7292 vagy +36/70-326-7293.

Szolgáltatás
Idős ember gondozását vállalom 
kertes házamban. Tel.: +36/30-384-
0490.
Egész nyáron matematika korrepetá-
lást vállalok. Tel.: +36/20-445-3064.
SZÁLLÁSHELY. Max. 8 fő teljes felsze-
reléssel, önellátással. BUCAI MALOM 
VENDÉGHÁZ. Tel.: +36/70-328-5738.
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fi-
zetni? Végrehajtás van folyamatban? 
(Személyi hitel, hitelkártya, jelzálog 
hitel, stb.) Ne késlekedjen, kérjen se-
gítséget! Mi segítünk! Tel.: +36/70-
314-4403 vagy +36/30-647-7324.
Mindenféle javítást, cipzár cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, férfi 
szövet és bársony nadrág; bőrkabát 
varrását rövid határidőre vállalom. 
Tel.: 59/311-910.
Cserépforgatást, tetőjavítást és tel-
jes körű építőipari munkát vállalunk. 
Tel.: +36/30-599-9238.
Duguláselhárítás, csatorna kame-
rázás csőgörénnyel, magasnyomá-
sú géppel magánszemélyeknek, kö-
zületeknek is. A hét minden napján 
éjjel-nappal. Tel.: +36/70-241-8999 
vagy +36/30-300-6200.

Áron alul vállaljuk az alábbi munkála-
tok elvégzését: járdák, kapubejárók, 
útburkolatok javítását, vagy teljes kö-
rű aszfaltozását, épületek bontását, 
átalakítását, bármilyen nemű kőmű-
vesmunkát, burkolást, tetőszerkezet 
elbontását, épületek építését, ud-
varok és terepek tisztítását. Jól kép-
zett szakemberekkel dolgozom! Tel.: 
+36/30-605-3521.

Német nyelvből fordítást, korrepetá-
lást, tanítást, egészségügyi szaknyelv 
oktatást vállalok. Tel.: 59/311-477.

Régi pénzeket és bármilyen nemű 
hagyatékot felvásárolok. Ha kell, ház-
hoz is megyek. Tel.: +36/30-605-3521.

Gázkészülékek cseréje, javítása, kon-
nektorok, bojlerek, fali cirkálók, ál-
ló kazánok javítása, cseréje, vízfűtés 
szerelés minden technológiával. 0-24 
óráig. +36/20-917-7555.

Villanyszerelés, elosztó táblák, kap-
csolók, konnektorok, csillárok javítá-
sa, cseréje. Villanybojlerek javítása, 
cseréje, vízkőtlenítése. Hívjon biza-
lommal! +36/30-302-4622.

Kaputelefon szerelés, minden típusú 
kaputábla javítása, lakás készülékek 
cseréje, fekete-fehér és színes kame-
rás készülékek telepítése, kapuzár, 
garázskapu szerelés, javítás. 0-24 órá-
ig. Tel.: +36/70-264-3660.

Grundfos márkaszerviz vállalja min-
denféle szivattyú javítását, szerelé-
sét, telepítését magánszemélyeknek, 
közületeknek is. Szivattyúzás, va-
gyonmentés 0-24 óráig. Tel.: +36/30-
301-1333.

Hűtőgép szerelés, háztartási és ipari 
hűtőgépek javítása, hűtőkamrák, kí-
náló pultok, sokkolók szakszerű ja-
vítása 0-24 óráig mindennap. Hívjon 
bizalommal! Krajczár Imre hűtőgép-
szerelő. 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 átvál-
lalással eladó, kizárólag banki úton. 
Tel.: +36/30-647-7357.

Apróhirdetés
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2011. augusztus 12. péntek
18.00  Műsorajánló
18.05  Rákász Gergely koncert II. rész
19.05  Pásztorok a Hortobágyon
19.05  Nagykunsági krónika – közéleti 

magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Varga Nándor
 Téma: Ipari park
 Karcagi Hírek
 Egészség Nap a Déli külvároson
 Új gépműszer a kórházban
 Indonéz Napok Berekfürdőn
 Esőzések Karcagon
 Háttér – Vendég: Vincze Katalin 
 Téma: Kezdődik a fürdő felújítás
20.10  Berek Szépe 2011

2011. augusztus 16-17. kedd-szerda
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - református is-

tentisztelet
19:05  A Hit Szava - Római katolikus 

szentmise 
20:00  Zenés Fürdő Show - Fülöp István

2011. augusztus 18-19. csütörtök, 
péntek

18.00  Műsorajánló
18.05  Kulturális ajánló
18.10  Arc-Képek
18.30  Hortobágy
18.40  Barangolás a Kun Lovardában
19.05  Nagykunsági krónika – közéleti 

magazin
 Aktuális Kérdések

 Vendég: Kovácsné Kerekes Katalin
 Téma: Kulturális Napok
 Karcagi Hírek
 Csemetekert Karcagon
 Kun Kapu
 Interjú Monoki Ákossal
 Háttér – Téma: Arató felvonulás
20.10  Pálinka fesztivál 2011

2011. augusztus 23-24. kedd-szerda
18:00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Református is-

tentisztelet
19:25  A Hit Szava - Római katolikus 

szentmise
20:15  Karcag Sport: Karcag SE - 

Besenyszög Megyei I. osztályú 
bajnoki labdarúgó mérkőzés

2011. augusztus 25. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Nagykunsági Kulturális Napok I.
 Könyvbemutató a Városi Csokonai 

Könyvtárban
19.05  Nagykunsági krónika – közéleti 

magazin
 Aktuális Kérdések
 Karcagi Hírek
 Felújítási munkálatok a Marista is-

kolában
 Látogatás a Kecskeri tónál
 Beszélgetés Koncz Tiborral
 Háttér – Téma: Arató felvonulás
20.10  Nagykunsági Kulturális Napok
 Kiállítás Megnyitó
 Ünnepi Önkormányzati ülés

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 26.
Káposztási Éva – Federics 
István
2011. július 29.
Márki Mária – Juhász Lajos
Vargyas Márta – Biró László
2011. július 30.
Rajcsányi Ildikó – Bézi Lajos
Zámbó Brigitta – Vál Lász-
ló Csaba
Németh Krisztina – Balog 
Zoltán
2011. augusztus 6. 
Tátrai Virág Emese – Futó 
Lajos

Születés

Pap Ildikó – Ungvári Csaba
Kg., Kuthen utca 90. 
 Dominik
Váradi Andrea – Koszta 
Sándor
Kg., Szélmalom utca 10. 
 Sándor
Jóvér Viktória – Kovács Csa-
ba
Kg., Villamos utca 33. 
 Alex Csaba
Kelemen Krisztina Hermina 
– Vadász István
Kg., Pacsirta utca 1. 
 Krisztina

Halálozás

Balogh József
 Karcag (1943.)
Csáti Lajos
 Karcag (1925.)
Id. Hamar Imréné 

(Meszesán Juliánna)
 Karcag (1935.)
Fehér Sándorné (Farkas Ró-

za)
 Karcag (1953.)
Mester Margit
 Karcag (1953.)
Nagy Imréné (P. Nagy Ilona)
 Karcag (1930.)
Nagy Sándorné (Szolnoki 

Margit)
 Karcag (1937.)
Ulveczky Györgyné (Tarjá-

nyi Zsuzsanna)
 Karcag (1914.)

Lapzárta: 
augusztus 23. 
kedd 12 óra

Labdarúgás

Karcag – Bucsa 8:1 (2:1)
Karcag, 75 néző. Jv.: Őrlős
Karcag: Fábián, Henk, 

Orosz, Madarász, Rajcsányi, 
Bukovszki, Nagy D., Erdei, 
Szívós Gy., Kovács L., Szőke

Cserék: Csik, Szívós G., 
Szentannai, Földi D., Lázók, 
Székely D., Kovács Cs., Kocsis

Edző: Orosz István
Góllövők: Szőke R. (2), Föl-

di D. (2), Rajcsányi, Erdei, Ko-
csis, Szívós Gy. ill. Kurucz

Karcag – Nagykörü 1:1
Góllövő: Földi D., Méri

U 17-es korosztály

 Karcag – Szolnok 5:6
Góllövők: Bencsik, Örsi, Tóth, 
Györfi (2)
Berekfürdő – Karcag 10:10
Góllövők: Kovács (2), Györfi 
(4), Bencsik (2), Katona (2)
Püspökladány – Karcag 0:10
Góllövők: Tyukodi (2), 
Bencsik, Györfi, Terjék, Szabó 
F. (2), Papp, Nábrádi (2).

Horgászok Figyelem!
A Nagykun HE augusztus 21-én (vasárnap) tartja hagyo-

mányos horgászversenyét a Téglagyári Horgásztaván felnőtt 
női, ill. férfi kategóriában.

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

Nevezési díj: 2.300 Ft.
A versenyen minden Nagykun HE tag részt vehet!
Horgászat 1 db úszós felszereléssel.

Program:
6 óráig gyülekezés a helyszínen
6-7 óráig sorsolás, helyek elfoglalása
7-11 óráig verseny
11 órától eredményhirdetés, ebéd.

Mindenkit szeretettel várunk!
Vezetőség

Előkészületi mérkőzés

Kunmadaras – Karcag 1:3 
(0:2)

Kunmadaras, 50 néző. Jv.: S. 
Nagy Zsolt

Karcag: Móga, Henk, Ko-
vács Cs., Madarász, Fodor I., 
Bukovszki, Kocsis, Szentannai, 
Orosz, Földi D., Erdei

Edző: Orosz Itván
Cserék: Csik, Fodor II., 

Rajcsányi, Szőke
Góllövők: Erdei (2), 

Bukovszki
Orosz István: A kötelező to-

vábbjutást teljesítettük.

A megyei bajnokság augusz-
tus 20-án kezdődik. A karcagi 
csapat Jászapátiban lép pályá-
ra 17:30-kor. Augusztus 27-én 
lesz az első hazai mérkőzés, az 
ellenfél Túrkeve együttese lesz. 

A játékos keretben annyi 
változás történt, hogy Nagy 
Dániel Törökszentmiklósra 
igazolt, Balogh Roland maradt, 
három ifjúsági játékos – Mada-
rász Roland, Lázók Sándor és 
Kovács László – került fel a fel-
nőtt keretbe.

B. I.

Magyar Kupa
(Megyei selejtező)

Az Oyama karate szervezet 
az elmúlt héten Miskolcon tar-
totta nemzetközi edzőtáborát. 
Amint azt Gyarmati Imrétől, a 
karate szakosztály vezető edző-
jétől megtudtuk, több nemzet 
karatékái is gyakoroltak a hazai-
akkal együtt. Egyesületünket hét 
versenyző képviselte. Tartalmas 
edzésekkel, vizsgára való felké-
szüléssel telt a hét. Ifj. Gyarmati 
Imre megkezdte az alapozást az 
október 15-én hazánkban rende-
zendő Európa Bajnokságra. Az 
egyesült résztvevői közül három 
fő aspirált magasabb fokozat-

ra, és kiváló teljesítménnyel tel-
jesítették az előírtakat, így töb-
bek között Gyarmati István és 
Pallagi László 1 danos mester 
lett, dr. Dániel Mihály pedig elő-
lépett az igen előkelő sensei fo-
kozatra (3 danos mester címet 
jelent). Szeptember 17-én szer-
vezik meg a soron következő 
Nagykun Kupát, amelyet önerő-
ből kell megszervezniük. Ezen a 
versenyen a válogatott keretta-
gokkal kötelező az indulás, mely 
egy fontos állomása az EB-re va-
ló felkészülésnek.

B. I.

Karate

A testvérvárosi kapcsolat keretén belül Longueauban Nem-
zetközi Kézműves Találkozón képviselték városunkat a 
mazsorettes lányok. Meghódították a longueaui lakosokat, és 
a nemzetközi közönséget. A Nagykun Református Gimnázi-
um 11-es tanulói tízedik éve foglalkoznak a táncnak ezzel az 
ágával a Déryné szakkörében. Nagyon sok helyi, országos és 
külföldi fellépésen öregbítették Karcag hírnevét, és számos 
versenyről tértek haza nívós díjjal. 
(A képen balról Kóródi Éva, Kele Andrea, Bérczi Beáta, Kis 
Veronika, Györfi Dalma művészeti vezető, Gulyás Boglárka, 
Agócs Sziszi, Hamar Kitti, Kerekes Petra)


