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Mint húsz éve mindig, az 
idén is a Nagykunsági Kul-
turális Napok kínálata adott 
programokban, rendezvé-
nyekben bővelkedő színes, 
szórakoztató keretet a keresz-
tény magyar államalapítás és 
az államalapító ünnepének.

A rendezvénysorozat ezút-
tal is egy helyi kiadású kötet 
bemutatójával kezdődött. Dr. 
Selmeczi László régész, etnog-
ráfus a magyarországi kunok 
történetének egyik legjelentő-
sebb kutatója. A Szolnok Me-
gyei Múzeumok igazgatósága 
munkatársaként az ő nevéhez 
fűződik több nagykunsági, 

elsősorban Karcag környéki 
kun település feltárása, de az 
évtizedek során a jászok föld-
jén, az egykori Négyszállás 
és Ágó településeken is veze-
tett ásatásokat. Régészeti és 
történeti kutatásainak ered-
ményeit számos tanulmány-
ban, igen sok ismeretterjesztő 
cikkben, illetve – már egyete-
mi oktatóként – több kötetben 
foglalta össze. Az augusztus 
19-én a Városi Könyvtárban 
Molnárné Bánki Erzsébet ál-
tal bemutatott Kötöny népe 
Magyarországon című könyve 
a 11. századtól követi végig a 
kunok birodalma és Magyar-

országra került törzseik, nem-
zetségeik történetét, egészen a 
15. századi megtelepedésig és 
elmagyarosodásig. A szép ki-
állítású, számos illusztráci-
ót tartalmazó könyvet a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei 
Önkormányzat, a Kun Össze-
fogás Konzorcium, a Kunszö-
vetség és a Nagykun Hagyo-
mányőrző Társulat támoga-
tásával, Karcag Város Önkor-
mányzata jelentette meg.

A Nagykunsági Kulturá-
lis Napok is „évfordulót ült” 
az idén, hiszen huszadik alka-
lommal került megrendezésre.

A rendezvénysorozatot 
megnyitó Kovács Szilvia al-
polgármester asszony ünne-
pi beszédében a húsz év ese-
ményeit, rendezvénytörténe-
tét vázolta fel – a felsorolás 
végeztével kiemelve, hogy a 
húsz év bővelkedett színvona-
las eseményekben. Méltán le-
hetünk büszkék arra, hogy a 
város húsz évig életben tudta 
tartani ezt a programot. „Nyu-
godt szívvel mondhatom, hogy 
Karcag város önkormányza-
ta mindig nagy figyelmet for-
dított a város kulturális éle-
tére, a hagyományőrzésre, a 

nemzeti tudat ápolására, és ha 
szükségből olykor szerényeb-
ben is, ahogyan most áll mód-
jában, de mindig támogatta 
ezeket. … Tudjuk, hogy min-
den fellépő gazdasági nehézség 
esetén a kultúra az, ahol a fi-
nanszírozás veszélybe kerül, az 
anyagi források megapadása, 
megnyirbálása elsőként meg-
történik. Napjainkban, ami-
kor egyre kevesebb a kultúrá-
ra szánt figyelem, csökkennek 
a források, még nagyobb sze-
repe van az összefogásnak a 
szervezettségnek és az együtt-
működésnek. Nekünk és vala-
mennyi felelős városvezetés-

nek a nehézségek ellenére is ki 
kell tartanunk és a lakosság-
gal, a vállalkozókkal karöltve, 
együttműködve meg kell keres-
nünk azokat a lehetőségeket, 
amelyeken keresztül meg tud-
juk tartani kulturális értéke-
inket, művészi együtteseinket. 
… Örülünk, hogy a nehézségek 
ellenére napjainkban is van-
nak olyan kultúrapártoló me-
cénások, akik fontosnak tart-
ják, hogy az élő és jól működő 
kezdeményezések ne sorvadja-
nak el.

Az államalapítás ünnepén

Tisztelt 
Olvasóink!

A következő lapszámunk 
egy hét múlva, szeptember 

2-án jelenik meg. 
a szerkesztőség

A városi önkormányzat az év 
első felében döntött három 
városi általános iskola össze-
vonásáról. A három tagiskolá-
ból álló Karcagi Általános Is-
kolai Központ vezetője Ecsedi 
Irén igazgatónő lett. Az igaz-
gatónő 1995 óta a Kiskulcsosi 
Általános Iskolát vezette, ami-
kor az intézmény ügyében be-
szélünk, a régi iskolába invi-
tál, mert az új intézmény iro-
dáiba ezután költöznek be.

- Hol lesz a székhelyük?
- A Kossuth tér 4. szám alat-

ti alsó tagozat épületében. Ott 
természetesen továbbra is az 
oktatásé lesz a főszerep, mi, a 
központi iskola vezetése és a 
gazdasági csoport néhány iro-
dát kaptunk meg. A napokban 
már el is foglaljuk. Eddig olyan 
dolgokra vártunk, mint pl. az 
internet, ami nélkül ma már 
sem a vezetőség, sem a gazdasá-
gi csoport nem tudja végezni a 
munkáját.

- Milyen lesz az új vezetés?
- Az Általános Iskolai Köz-

pontnak három tagiskolája van: 
a Györffy István, a Kiskulcsosi 
és a - Kováts Mihály Tagisko-
lák. A tagiskolák élén egy-egy 
vezető áll, aki igazgatóhelyet-
tes. A Györffy István Tagisko-
la vezetője Szecskó Alfréd igaz-
gató helyettes, a Kiskulcsosiban 
Futóné Szabó Margit igazgató 
helyettes, a Kováts Mihály Tag-
iskolában pedig Chrappánné 
Papp Ágnes a vezető és az igaz-
gatóhelyettes. 126 dolgozóval 
kezdjük meg az új tanévet, ami-
ben az Általános Iskolai Köz-
pont is debütálni fog. A lét-
számból 94 munkatárs pedagó-
gus, a többiek technikai és iro-
dai dolgozók. Egy három fős 
gazdasági csoport segíti a mun-
kámat és Lippainé Toldi Róza 
személyében van egy iskolatit-
kárunk is. Iskolatitkár egyéb-
ként minden tagiskolában lesz. 
Az iskolánk tanulólétszáma kö-

zel 1000 fő – egyelőre még (az 
el- és ideköltözés miatt) válto-
zik. A legnagyobb létszámú a 
Györffy, második a Kováts Mi-
hály, legkisebb tanulógárdája a 
Kiskulcsosi Tagiskolának van.

- Volt már közös munkájuk?
- Természetesen, hiszen júni-

usban minden tagiskolából de-
legálták azokat a pedagóguso-
kat, akik július végéig elkészí-
tették a négy alapdokumentu-
munkat, úgy mint: az SZMSZ-t, 
az intézmény pedagógiai prog-
ramját, a házirendet és az intéz-
ményi minőségirányítási prog-
ramot. A dokumentumok át-
dolgozásához külön csoportok 
alakultak. Elmondhatom, a ké-
szítők minden esetben tekin-
tettel voltak a tagiskolák ha-
gyományinak, specialitásainak 
megőrzésére.

- Például...
- A Györffy István Tag-

iskola emelt szintű angol, a 
Kiskulcsosi emelt szintű test-

nevelés, a Kováts pedig emelt 
szintű matematika oktatást vé-
gez. Folytatva a nyári esemé-
nyeket: a négy alapdokumen-
tumot július végén átadtuk a 
fenntartónak – folyamatban 
van a szakértő általi véleménye-
zése és augusztus végén termé-
szetesen a képviselő-testület fo-
gadja majd el. Ezek a dokumen-
tumok fogják meghatározni az 
intézmény működését. Azt hi-
szem már csak az iskola tanu-
lóin, dolgozóin múlik, hogy az 
azokban meghatározottakat 
hogyan és milyen következete-
sen tartják és tartatják be. Ez-
úton szeretném megköszön-
ni a Humán Szolgáltatási Iroda 
munkatársainak a folyamatos 
együttműködést, valamint az 
alapdokumentumokat készítő 
pedagógusok és a helyiségeket 
kialakító dolgozók munkáját.

Folytatás a 2. oldalon

Újabb városnéző kiránduláson vehettek részt a 8. sz. kerület la-
kói, akik augusztus 8-án a zsinagógát látogatták meg. Az épüle-
tet Csillag Barnabás, az Izraelita Hitközség elnöke mutatta be, a 
karcagi zsidóság történetéről Elek György helytörténész beszélt. 
A látogatás után az érdeklődők egy része biciklitúrára indult.

Horgászok 
figyelem!

Az utolsó horgászvizsga idő-
pontja 2011. augusztus 30-án 
(kedden) 16 órakor lesz.

Horgászverseny
Gyermek és ifjúsági hor-

gászversenyt rendezünk 2011. 
szeptember 4-én (vasárnap) a 
Téglagyári horgásztónál.

Nevezés: 500 Ft, melyet a 
helyszínen 7:30 – 8:00 óra kö-
zött kell befizetni.

Mindenkit szeretettel vá-
runk!

Vezetőség

Szeptember 1-től Karcagi Általános Iskolai Központ

Folytatás a 4. oldalon
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Igen, a nehéz helyzetben a fe-
lelős vezetésnek – városi és orszá-
gos szinten egyaránt – nem álsá-
gos, zavart keltő szavakra, hanem 
megértésre, segítő szándékra, ösz-
szefogásra, segítő tettekre van 
szüksége.” 

A megnyitó után Kiliti Zsu-
zsanna, a Halasi Csipkeház igaz-
gatója rövid előadásban emlé-

kezett meg erről a jövőre százti-
zedik évébe lépő különlegesség-
ről, aminek a készítését bemutató 
keretében, filmen és a kiállított 
műalkotásokon is láthatták az ér-
deklődők.

A délután másik fele a molná-
rok és az új kenyér jegyében telt. 
A Györffy István Nagykun Mú-
zeumban fotókiállítás nyílt a ha-
gyományos malmokról, a Nim-
ród előtt Szabó József, a Nagy-
kunsági Református Egyház-
megye esperese és Gulyás Zsolt 
plébános szentelte meg az új ke-
nyeret.

Augusztus 20-a napja zenés 
ébresztővel, a Nagykun Honvéd-
banda Városháza előtti térzené-
jével, majd az országzászló ün-
nepélyes felvonásával kezdődött 
és ünnepi önkormányzati üléssel 
folytatódott. Az ünnep szónoka 
Illéssy Ádám nagykun kapitány 
volt. A nagykun kapitány az ál-
lamalapítás tette, és a kétszáz év-
vel később beköltöző kunok 18. 
századi, szűkebb hazájukat meg-
tartó és hagyományaikat, kötő-
désüket mindig erősen őrző kö-
zösségei példáján beszélt a  ha-
záról, kereszténységről. „Ha az 
egyének lelkileg rendben vannak 
– zárta beszédét Illéssy Ádám 
-, akkor a közösségeik is rend-
ben lesznek. Mindez országunk-
nak, annak az országnak a ja-
vára válik, amely államiságának 
erős alapjait Szent István kirá-

lyunk rakta le. Az ő szentté avatá-
sának ünnepét ülik a magyarok a 
mai nemzeti ünnepen, határain-
kon belül és határainkon túl egy-
aránt.” 

Az ünnepi beszédet követően 
Szatmári János, az Euró Kft. ve-
zetője adta át a Karcagon a test-
vérvárosokból hozott lisztből sü-
tött „nemzet kenyerét” Dobos 
László polgármesternek, dr. Fa-
zekas Sándor vidékfejlesztési mi-

niszter pedig a 2011-ben sikerei 
csúcsára érkezett – országtorta 
címet nyert – karcagi kölestortát 
(Zila László mestercukrász süte-
ményét) mutatta be a jelenlévők-
nek.

Az ünnepség kitüntetések át-

adásával folytatódott. Dobos 
László polgármester maga és az 
önkormányzat nevében több me-
gyei és országos kitüntetésben 
részesült karcagi polgárnak gra-
tulált (cikkünket lásd a 3. olda-
lon), majd az önkormányzati el-
ismerések átadása következett. A 
város érdekében végzett kiemel-
kedő oktató-nevelő munkája és 
kulturális tevékenysége elismeré-
seként Karcag Város Kultúrájáért 
díjat vehetett át Andrási Tiborné 

óvodapedagógus, Ládiné 
Roncsek Ilona pedagógus (Arany 
J. Ált. Isk.), Szakályné Kolláth 
Emese pedagógus (Györffy I. Ált. 
Isk.), Egyedné Szűcs Judit peda-
gógus (Szentannai S. Gimn.). A 
képviselő-testület 2009-ben ala-

pította a Karitatív tevékenysé-
gért-díjat, ezt ez évben – a város 
sportjához nyújtott segítő mun-
kájáért – Nagy János, a Család 
2005 Kft. tulajdonosa részére 

adományozták. A Karcag Sport-
jáért-díjat az idén a Magyar Di-
áksport Szövetségnek adomá-
nyozták, a város érdekében vég-
zett szervezői és támogatói 
munkáért. A Karcag Város Köz-
szolgálatáért-díjat dr. Csala Ani-
kó, a Polgármesteri Hivatal Igaz-
gatási és Szociális irodájának ve-
zetője, a Karcagért Emlékérmet 
a Karcagi Birkafőzők Baráti Tár-
sasága vehette át. Karcagért Em-
lékéremmel ismerték el Mészáros 
Zsoltnénak a gyermekétkeztetés-
ben végzett húszéves munkáját. 
A Pro Urbe-díjat kiemelkedő tu-
dományos munkásságáért, a vá-
ros hírnevének gyarapításáért 
Prof. dr. habil Blaskó Lajosnak, 
a kutató intézet főigazgatójának 
adományozták, míg a nagykun 
települések 1990-ben alapított 
Nagykunságért díját dr. Fazekas 
Sándor vidékfejlesztési miniszter 
vehetette át.

Az ünnepnap délutánja az 
aratófelvonulással folytatódott, 
de a főtérre fellátogató kíváncsiak 
kutyabemutatót, folklórműsort, 
sláger összeállítást is láthattak, 
este pedig nagy sikerű koncertet 
adott a Seňor együttes – a napot 
és az ünnepet tűzijáték zárta.

Az államalapítás ünnepén
Folytatás az 1. oldalról
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Vasárnap a Múzeumpark 
népesedett be, mert az idén 
ide hirdették meg a Kun Ha-
gyományok napját. Aki eljött, 
nem csalódott. A Pusztai Ró-
kák remek bemutatót tartot-
tak, ami után lovasbirkózó 
verseny, íjászbemutató és ku-
tyabemutató következett – 
egy csendesebb helyen felál-
lított sátorban pedig Kiss At-
tila író fogadta az érdeklődő-
ket.

Elek György

Az államalapítás ünnepén

Az Államalapítás ünne-
pe alkalmával több karca-
gi honfitársunk munkáját 
is állami és megyei kitün-
tetéssel ismerték el. A Ma-
gyar Köztársaság elnöke, 
a belügyminiszter előter-

jesztésére, Magyar Köztár-
sasági Bronz érdemkereszt 
katonai tagozatát adomá-
nyozta Örlős Tibor rendőr 
főtörzszászlósnak. 

A Magyar Köztársasági 
Érdemrend Tisztikeresztje 

kitüntetést adta át dr. Faze-
kas Sándor vidékfejlesztési 
miniszter dr. Nyíri László 
professzor úrnak, az MTA 
doktorának, a DEAC Kar-
cagi Kutatóintézet nyugal-
mazott igazgatójának, pro-
fesszor emeritusnak az al-
kalmazott talajtani és meli-
orációs kutatások területén 
végzett öt és fél évtizedes 
munkássága elismerése-
ként.

Dr. Fazekas Sándor ad-
ta át a Magyar Köztársasági 
Arany Érdemkereszt kitün-
tetést Györfi Sándor szob-
rászművésznek a vidék ar-
culatának megújítását, kitel-
jesítését szolgáló szabadtéri 
szobraiért, szemléletformáló 
munkásságáért.

A Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei közgyűlés Jász-
Nagykun-Szolnok me-

gyéért díjban részesítet-
te Györfi Sándor szobrász-
művészt, Jász-Nagykun-
Szolnok megyei gazdasági 
díjban részesítette Fülöp 
Gábor ügyvezető igazgatót. 
Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyei egészségügyi díjat ve-
hetett át dr. Szalay Anna-
mária főgyógyszerész, és 
Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyei testnevelési és sport dí-
jat Ökrös Gábor szakosz-
tályvezető.

A kitüntetésekhez gratu-
lálunk!

Állami és megyei elismerések

Örlős Tibor kitüntetését a belügyminiszter adta át

Györfi Sándor szobrászművészt és dr. Nyíri László professzor urat dr. Fazekas Sándor tüntette ki

Fülöp Gábor vállalkozónak és

Ökrös Gábor szakosztályvezetőnek Karcagon is gratuláltak
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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 27-28. Dr. Domán György Kg., Ady E. utca 58. Tel.: 06/30-434-5950
Szeptember 3-4. Dr. Godó Zoltán  Kg., Kőrös utca 40. Tel.: 06/30-218-5722

Tűz a gipszüzem mögött
Augusztus 18-án, 9 óra 32 

perckor vonult a Karcag I. és a 
Karcag Vízszállító gépjármű-
fecskendő Karcagon az Észa-
ki Újtelep és a gipszüzem mö-
götti területre, ahol 1,5 hek-
táron száraz fű, avar, széna 
égett. A beavatkozást nehezí-
tett, hogy a területet gépjár-
művel nem lehetett megköze-
líteni, így csak a püspökladá-
nyi egységek segítségét kér-
ve sikerült a tüzet eloltani. A 
későbbiekben megállapítást 
nyert, hogy a tüzet egy, a te-
rületen munkálatokat végző 
munkagép technikai meghi-
básodása okozta.

Közúti baleset a 3401. számú 
úton

Augusztus 20-án, 16 óra 44 
perckor a Kunmadarasi út 7. 
kilométer szelvényébe vonul-
tak a karcagi tűzoltók, ahol 
egy mezőgazdasági vonta-

tó és egy motorkerékpár üt-
között. A motoron ülő két fő 
könnyebb sérüléseket szenve-
dett, egyiküket a Mentőszol-
gálat kórházba szállította. A 
tűzoltók feladata a sérült jár-
művek áramtalanítása és az 
üzemanyagfolyás megszünte-
tése volt.

Elégett boglya Berekfürdő-
ben

Augusztus 21-én, 3 óra 32 
perckor kezdte meg a vonu-
lást a Karcag I. és a Karcag 
Víz gépjárműfecskendő Be-
rekfürdőbe, ahol mintegy 80 
négyzetméteren aljnövény-
zet, valamint egy szénaboglya 
égett. Az egységek kéziszer-
számokkal és 1 „D” sugárral 
avatkoztak be. Az oltás 3 óra 
59 perckor ért véget.

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

TŰZOLTÓSÁG

TŰZKAKAS Felhívás 
2011/2012-
es tanévre 

gyógytestnevelés 
beiratkozásra
Az 1993. évi LXXIX. tör-

vény a közoktatásról és a 
11/1994.(VI.8.) MKM rende-
let, valamint az 1.sz. mellék-
lete, rendelkezései alapján 
a Madarász Imre Egyesített 
Óvoda és Pedagógiai Szak-
szolgálat 10. tagintézménye 
várja a gyógytestnevelésre 
járó gyermekek szüleit a be-
iratkozásra. 
Időpont:  2011. augusztus 

29. (hétfő), 30. (kedd) és 
31. (szerda) 830 - 1300

 2011. szeptember 1-től – 
2-ig 1300-1700- óra között 
a gyógytestnevelés hely-
színén Karcag, Varró u. 
3/a.

Szarka Lászlóné
intézményvezető

Még valamikor júliusban fe-
deztem fel, hogy a református 
egyházközség több létesítmé-
nyében is munkák kezdődtek, 
ideértve a Déli temető rava-
talozójának a tetőjavítását a 
Gyülekezeti Házon és a gim-
náziumon végzett beavatko-
zásokat is. Koncz Tibor nagy-
tiszteletű urat a hónap végén 
kerestem fel.

- A temetőkkel kapcsolat-
ban télen történt közhírelés, 
amikor a magas talajvíz mi-
att le kellett állítani a temeté-
seket. Tavasszal ez a probléma 
elmúlt, de ahogy látni, esemé-
nyek mindig vannak.

- Legelőször is meg kell em-
lítenem, hogy a tél és a ta-
vasz folyamán több rongá-
lás és lopás is történt a teme-
tőkben. Legutóbb például a 
fémtolvajok kártevése oko-
zott gondot. Pár évvel ezelőtt 
tárolókat helyeztünk ki a sí-
rok tisztogatásakor kitermelt 
avar fű, gallyak, a sírról leke-
rült koszorúk stb. összegyűj-
téséhez. Nos, ezeket kezdték 
elvinni az ismeretlenek. Elő-
ször fel sem tűnt, de aztán tö-
meges lett a jelenség, s a végén 
derült ki, hogy hét ilyen tároló 
hiányzik. Tavasszal sok bosz-
szúságot okozott a hiányuk, 
hiszen a temetőlátogatók már 
a kezdet-kezdetén használatba 
vették azokat. Az utóbbi idők 
egyik feladata ezeknek a táro-
lóknak az újbóli elkészítteté-
se és kihelyezése volt. Viszont 
egyből húsz darabot készítte-
tett az egyházközség és min-

den temetőben helyeztünk el 
ilyeneket.

- A Déli temetőben a ravata-
lozót is munkába fogták. Ko-
rábban, évekkel ezelőtt, ha jól 
emlékszem, a falakat erősítet-
ték meg, most a tetőn folytak 
munkák. Teljes csere volt, vagy 
javítás?

- A tetőszerkezet rohamos 

romlása miatt lett szükséges 
a beavatkozás. A falakat ko-
rábban valóban rendbe tet-
tük, most határoztunk a tető 
lécezésének a megjavításáról, 
amellett kicseréltük a cserepe-
ket és az eresz rendbetételével 
az esővíz elvezetését is meg-
oldottuk. De ez csak az egyik 
munka az egyházközségünk 
hatáskörébe tartozó épületek-
ben. A Gyülekezeti Ház (Var-
ró u. 4. sz.) esetében is aktuá-
lis lett egy munka, a gimnázi-
um épületén pedig évtizedek 
óta nem történt jelentősebb 
felújítás. Az utóbbi épület ese-
tében ahol lehet, javításokat 
eszközlünk. Két teremben tel-

jes rekonstrukciót végeztünk 
el és egy szolgálati lakást is 
rendbe tettünk. Így várjuk a 
tanévkezdést.

- Milyenek a beiskolázási 
eredmények?

- Örömmel mondhatom, 
hogy a gimnázium esetében 
már látjuk az előre lépést, ami 
gondolom egy tendencia lesz. 

A leendő középiskolás korosz-
tály és a szülők kezdik meg-
szokni, hogy a belvárosi gim-
názium egyházi iskola lett. A 
hírünk elég jó, az eredmények 
önmagukért beszélnek. En-
nek eredményeként 102 gyere-
ket írattak be a gimnáziumba, 
az általános iskolában pedig 
évekre visszamenő tapaszta-
lat, hogy jelentős a túljelent-
kezés. A most következő tan-
évre is 58 fő, azaz bő két osz-
tályra való gyermeket vettünk 
fel az első osztályba. Mivel ez 
a létszám még „alakul” , azt 
hiszem két 31-31 fős osztállyal 
kezdjük a tanévet.

Elek György

Nyári munkák
Temetői, iskolai felújítások

Seniorok figyelem!
A Senior kerékpáros kör 2011. szeptember 4-én 

(vasárnap) kirándulást tervez: Tilalmason át 
Berekfürdőbe biciklizünk. Gyülekező a Szélmalmi 

Fogadóház előtt, indulás 14 órakor.
Minden senior és érdeklődő kerékpárost várunk:

a szervezők

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.

- Történt-e létszám átcsopor-
tosítás egyik tagiskolából a má-
sikba?

- A dolgozók többsége to-
vábbra is az eddigi helyén vég-
zi a munkáját. A szakmai mun-
kában változás nem történik, 
és egyelőre – december 31-ig, a 
gazdasági év végéig – minden 

tagiskola a városi költségvetés-
ben meghatározott költségve-
tését viszi tovább.

- Mikor kezdődik az új tanév?
- Szeptember 1-jén minden 

tagiskola megnyitja a kapuit a 
diákok előtt. Mindenhol 8 óra-
kor kezdődik a tanévnyitó ün-
nepség, azután pedig tanítás.

- Köszönöm a beszélgetést!
Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Szeptember 1-től Karcagi 
Általános Iskolai Központ
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A karcagi Nervus zenekar 
a jelenlegi és eddig talán a 
legstabilabb felállásban 2008 
óta létezik. Többször bemu-
tatkoztak már a város külön-
böző színpadjain, de az el-
múlt időszakban vidéken és 
a fővárosban is adtak koncer-
teket. A nyár elején a nemrég 
megjelent első, Utazás című 
lemezük kapcsán ültünk le 
beszélgetni a csapat teljes le-
génységével.

Kezdjük talán ott, hogy mi-
ért épp a Nervus nevet vá-
lasztottátok magatoknak?

Kundra Zoltán (gitáros): 
„A dalokból adódóan talán a 
Nervus – mint ideg – illik leg-
jobban a zenénkhez, hiszen a 
váratlan, gyors váltások egy-
értelműen jellemzőek a leg-
több szerzeményünkre.”

Miért éppen instrumentá-
lis, tehát pusztán ének nélkü-
li, hangszeres zenét játszatok? 
Milyen műfajhoz soroljátok 
magatokat? Egyáltalán lehet 
e műfaji meghatározásról be-
szélni a Nervus esetében? Ti-
teket hallgatva leginkább a 
Primus, vagy a Tool ugrik be 
legelőször.

Z. Tóth Tamás (dobos): 
„Igazából én már az indulás-
nál szerettem volna hogy le-
gyenek olyan elemek a ze-
nénkben amelyek nem kife-
jezetten a rock, vagy a metál 
műfajokra jellemzőek. Nem 
feltétlenül jazz, mert ez nem 
az a kategória, de nem is ki-
fejezetten rock. Egy ideje én 
például a metáltól eléggé eltá-
volodtam. Egyszóval elindul-
tunk egy fúziós irányba, ahol 
több minden ötvöződik akár 
egy szerzeményen belül is.

Hogy miért instrumentális? 
Van egy olyan álláspontunk, 
hogy magyarul nehéz ehhez a 
zenéhez szöveget írni, és olyan 
embert aki jól tud angolul és 
jól is énekel a környéken nem 
igazán találni.”

Azért csak vannak, vagy 
voltak olyan zenekarok, ame-
lyek hatással voltak rátok. 
Még ha metált már nem is 
igazán hallgattok...

K.Z: „Nos hatások nyil-
vánvalóan mindannyiunkat 
értek. Példának okáért a 
Metallica. Én azon nőttem 
fel, azon tanultam meg gitá-
rozni. De ugyan úgy ott volt 
a Megadeth is mindannyiunk 
életében. Ezek azért megmu-
tatkoznak a zenénkben, mi-
vel elég konkrét és vezetett té-
mákból épülnek fel a dalok, 
amellett, hogy van bennük 
elég tér is. Ami zeneileg kiala-
kult nálunk az hamarabb jött, 
mint ahogy meg kellett volna 
határozni.”

Z.T.T.: „Ehhez kapcsolódó-
an jó példa az, ahogy Zoli be-
került a csapatba. Tudtam, 

hogy gitározik, és meghívtam 
egy próbára. Akkor egy órán 
keresztül improvizáltunk, 
és már akkor sem volt olyan 
koncepció, hogy menjünk le 
a próbaterembe, és csináljunk 
ilyen, vagy amolyan zenét. 
Ilyen továbbra sincs.”

Tehát valahogy úgy képzel-
jem, hogy valaki azt mond-
ja próbán, hogy van egy té-
mám, és akkor azt elkezditek 
forgatni...

Balogh Sándor (basszusgi-
táros): „Nem, olyan sincs...”

Z.T.T.: „Van olyan nóta ami 
úgy született, hogy amikor a 
többiek hangoltak én közben 
elkezdtem ütögetni a bongót, 
nem hagytam abba, ők meg 
elkezdtek rá játszani. A végén 
kialakult belőle valami.”

Nos ahogy kialakult a csa-
pat, a működés és a zene is, 
lemezt készítettetek. Feltéte-

lezem, nem céltalanul muzsi-
káltok tovább. Mi a következő 
állomás? Hogyan tovább?

K.Z.: „A cél elsősorban 
nyilván az, hogy minél na-
gyobb körben megismertes-
sük ezt a muzsikát. Elmond-
ható, hogy az instrumentá-
lis zene hazai környezetben 
sem igazán elterjedt. Ha már 
az előbb kérted, hogy defini-
áljuk a zenénket, talán úgy le-
hetne leírni, hogy instrumen-
tális pszichedelikus elemekkel 
fűszerezett fúziós rock. Na, lá-
tod, hogy elég nehéz beskatu-
lyázni és ráadásul az efféle ze-
nék nem igen vannak itthon 
jelen. Ha vannak is, mi nem 
tudunk róluk, de lehet hogy 
rólunk sem tudnak olyan em-
berek akiknek kellene. Szó-
val meg kell találnunk azt a 
kört akik erre befogadók. Ha 
száz emberből húsz azt mond-
ja, hogy jó, az már nekünk is 
jó. Példának okáért az nagyon 
jó érzés, amikor itt Karcagon 
a koncertjeinken leülnek az 
emberek, figyelmesen végig-
hallgatják és megtalálják ben-
ne azt amit mi érzünk itt leg-
belül, és azt amit ebből át aka-
runk adni.”

Mit kell tudni a lemezről?
K.Z.: „Kerek.”

Hát elég hosszú szerzemé-
nyek is vannak rajta, van itt 
nyolcperces is...

K.Z.: „Igen, ez egy olyan ze-
ne – az előbb is mondtam – 
amihez le kell ülni és végig 
kell hallgatni. Itt Karcagon 
rögzítettük Nagy Zsolt stúdi-
ójában, és gyakorlatilag több, 
mint egy év munkája fekszik 
benne. Aki kíváncsi rá, az in-
gyenesen letöltheti a www.
nervusmusic.hu oldalról, de 
CD formájában közvetlenül 
tőlünk is beszerezhető.”

B.S.: „Igen, azért a letöltés 
és a CD-re nyomott verzió kö-
zött van különbség. Úgy ér-
tem, hogy a hangzás minősé-
gében. (ti. a letöltés egyszerűsí-
tett formátum. Cs.Cs.)

Azt halljátok vissza benne, 
amit szerettetek volna, vagy 
van amin ma már változtat-
nátok? Tudjuk a mondást, 

hogy „lemezt befejezni nem 
lehet, csak abbahagyni”...

Z.T.T.: „Nyilván lenne amit 
ma már másképp csinálnánk, 
hiszen eltelt egy év. Ezalatt 
gondolkozásban is változhat 
az ember, technikailag is fej-
lődik. Igaz, hogy csak abba-
hagyni lehet egy lemezt. Én 
igazándiból még nem tudok 
viszonyítani, mert ez az el-
ső anyag amit professzionális 
stúdióban rögzítettem. Amit 
elképzeltem azt visszakap-
tam.”

K.Z.: „Ez az akkori állapo-
tunkat tükrözi. Egy félév múl-
va már más töltése van az em-
bernek, de lehet, hogy egy hét-
tel később is.”

Mik a közvetlen jövőre ki-
gondolt tervek?

K.Z.: „Az elmúlt időszak-
ban elég sok helyen megfor-
dultunk Karcagon és a kör-
nyéken is, de távolabb is, pél-
dául Salgótarjánban, vagy 
Budapesten. Szerintem hama-
rosan visszatérünk a megszo-
kott hétköznapi rutinhoz, és 
újra elkezdünk a próbaterem-
ben jammelni, és nem gon-
dolkozva játszani. Úgy ahogy 
hármunk 2011-es belső világa 
hozza...” 

Cselényi Csaba

Utazás

A júliusi alsós tábor után au-
gusztus első hetében került meg-
rendezésre a Fekete Körös-völgyi 
magyar, felső tagozatos gyere-
kek részére az V. Református If-
júsági Tábor. A tábor célja, hogy 
a völgyben megbújó nyolc ma-
gyarlakta település gyermekei-
ben erősítsük a magyarságtuda-
tot, alkalmat biztosítsunk arra, 
hogy megismerjék egymást és 
közösségé formálódjanak. 

A helyi református lelké-
szek reggeli áhítata és játé-
kos előadása után számos érde-
kes program várta a gyereke-
ket. Selmeczi Edit és Szathmári 
Lajosné tanárnők drámajáté-
kokkal, Nagy Jánosné tanárnő 
elsősegély nyújtási ismeretekkel, 

Szentesi Zoltán tanár úr a Kár-
pát-medence nevezetességeivel 
ismertette meg a fiatalokat. Ko-
vács Ilona és Nagy Éva tanár-
nők segítségével gyöngyöt fűz-
hettek, karkötőt csomózhattak, 
gipszből készült hűtőmágnest 
festhettek. Kipróbálhatták a fa-
festést, íjászkodást, mézeskalács 
készítést.

A tábor megszervezésében 
nyújtott segítségéért köszönet il-
leti Vura Ferenc nagyváradi vál-
lalkozót és családját, a Vasárna-
pi Iskola Alapítványt, a Karca-
gi Református Egyházközséget, 
a Karcagi Nagykun Református 
Gimnázium, Egészségügyi Szak-
középiskola és Kollégiumot, va-
lamint a Kunagro 21 Kft.-t. 

Ismét elváráson felül sike-
rült táborozáson vett részt 22 
erdőhegy-kisjenői gyermek és 7 
felnőtt, köztük karcagi besegí-
tő, programokat vállaló pedagó-
gusok, Földvári Márta és Benéné 
Kecskeméti Anna, a Vasárnapi 
Iskola keretein belül.

A kényelmes autókázás helyett 
inkább a vonatozást választotta 
a kis csapat, annak minden „ka-
landjával” együtt. Az úticél a Ba-
rátka és Csarnóháza közötti szűk 
kis völgy, Halta Stâna de Vale.

Némi gyaloglás után rátalál-
nak a  kis hegyvidéki tanyára, 
ahol a házigazda figyelmes ven-
dégszeretettel fogadja őket: rusz-
tikusan berendezett szobák, íny-
csiklandó illatok és ízek... Itt 
minden a természetességről szól: 
a tea a réten szedett gyógynövé-
nyekből készül, a tejfölben meg-
áll a kanál, a tej pedig tehéntől 
való...

A finom ebédet követően egy 
hosszabb túra vár a fiatalok-
ra: egy bő 5 km-es túra után el-
érkeznek a Lorău (Remetelórév) 
völgyi vízeséshez. Jó megmár-
tózni a kristálytisztán aláhulló 
vízben, így aztán már senkit nem 
zavar, hogy a hazaúton egy ki-
adós nyári zápornak köszönhe-
tően mindenki bőrig ázik.

A következő nap, mint mind-
egyik, áhítattal indul. A tékozló 
fiú története szolgál alapigeként, 
a gyermekek lelkivilágához kö-
zel hozva a lázadás, engedetlen-
ség, bukás, megtérés valamint az 
atyai szeretet fogalmait. És mivel 
a Léleknek gátat vetni nem lehet, 
kis híján lekésik a Csucsára tar-
tó vonatot. Az utolsó száz mé-
ter sprintje megteszi reggeli tor-
na helyett.

A csucsai Goga-kastély és kör-
nyezete elbűvöl mindenkit. Kü-
lönösen szép gesztus volt a ro-
mán ajkú idegenvezető részé-
ről, hogy részletesen beszél a 
kastély történetéről, egykori tu-
lajdonosainak Ady Endréhez és 
Octavian Gogahoz fűződő viszo-
nyáról. Megelevenedik a Boncza 

család különös története, vala-
mint a sokoldalú Veturia asszony 
(Goga felesége) személyisége.

Harmadik nap a jádvölgyi 
duzzasztó, a háromszáz éves ví-
zimalom az úti cél, valamint a 
pisztrángtenyészet megtekintése. 
A 4-5 km-es út meg sem kottyan. 
A fürdőzés élményei s a fagyizás 
minden fáradtságot feledtet. A 
délután a kézműveskedésé, népi 
játékoké, játékos vetélkedőké.

A leghosszabb program csü-
törtökön várt a gyermekekre. 
A kincses város megtekintése 
kis történelmi időutazássá vált. 
Megelevenedett a reneszánsz 
kor; a Szt. Mihály templom, Má-
tyás király szobra, a Farkas ut-
cai templom, mind a város dicső 
múltjáról beszélt, örök élményt 
nyújtva a fiataloknak.

A pénteki túra a Királyer-
dő-hegység északi lábához, a ré-
vi Zichy-cseppkőbarlanghoz ve-
zet, ahol Géczi Mihály kalauzol-
ja a látogatókat. A barlang feltá-
rásánál Czárán Gyula mellett dr. 
Veress István akkori körösrévi 
református lelkipásztor is segéd-
kezett.

Az utolsó nap bár a hazautazá-
sé, mégsem eseményekben szű-
kölködő. Nagyváradon, csatla-
kozásra várva még megtekintik 
a Bazilikát, valamint a Baziliká-
hoz tartozó múzeum termében 
megcsodálhatják a városalapí-
tó király hermáját is. A tárlat 
megtekintése után jól esik egy 
kis futkározás a Petőfi parkban. 
Gondolatban azonban már a Fe-
hér-Körös menti alföldi tájakon 
járnak, várja őket a családi ott-
hon s a sütőben a pirosbarnára 
sült hétvégi kalács.

„Megérte, hogy eljöttem! Jö-
vőre is megyek!” – kiáltja a vo-
natról leszálló leányka, amikor 
édesanyja nyakába ugrik. Bizony 
megéri, hogy a megtartó, éltető 
hármas erő: az egyház, az iskola 
és a család újra és újra egymásra 
talál. Érettük...

Földvári Márta

Megérte, hogy eljöttem...

Az idei év második református ifjúsági tábora
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A Karcagi Nagykun Városvédő Egyesület pályázatot hir-
det magán lakóépületek hagyományőrző utcafronti kapu 
építésének támogatására.

I. A pályázat célja: hagyományőrzés, a hajdani kun ka-
puk mintájára elkészítendő kapuk költségeihez támoga-
tás nyújtása.

II. A pályázók köre: Pályázhatnak a Karcag város köz-
igazgatási területén lévő magánépületek tulajdonosai ab-
ban az esetben, ha vállalják a pályázati kiírásban foglalt 
feltételek teljesítését.

III. Pályázati feltételek:
1. A kapu (kis és nagy) hagyományos fa szerkezetből 

épülhet meg, fémből csak a sarokvas, a kapupánt és a ha-
gyományos zárszerkezet készülhet. Nem kötelező pályáza-
ti elem a kerítés építése, de a bírálatnál előnyt jelent, aki a 
kerítést is hasonló stílusban és szerkezetben készíti el. 

2. Beton és egyéb vasszerkezet nem látható módon ké-
szülhet.

3. Az oszlopok akácfából készüljenek, méretük legalább 
15x20 cm keresztmetszetű legyen.

4. A szerkezet összeállítása facsapolással, szegezéssel, 
csavarozással történhet.

5. Az oszlopok és a kapuk főbb szerkezeti részeinek dí-
szítése (faragása) az eredeti kun kapuk hagyományos min-
táját tartalmazza.

Mintaként szolgálhatnak: a Karcag, Erkel F. u 1. Karcag, 

Jókai u. 16., a Karcag, Dózsa Gy u. 62. sz. alatti kapuk. (A 
kapukról készült fotók a Polgármesteri Hivatal Építési és 
Műszaki Irodájában megtekinthetők.)

6. Az elkészült kapuk színezése egyöntetű legyen, ha-
gyományos fáradt olajszínű vagy natúrfa színű.

IV. A pályázatokat a Nagykun Városvédő Egyesület szak-
értői csoportja bírálja el.

V. A pályázható elnyerhető maximális összeg: 100 ezer 
forint.

VI. Az elnyert összeget, a kapuk kivitelezését követően, 
a szakértői bizottság véleménye alapján folyósítja az egye-
sület a nyertes pályázóknak. A kapuk kivitelezésének ha-
tárideje: 2011. november 30.

VII. A Pályázat beadása: A pályázatot 2011. szeptember 
30-ig kell beadni, a Karcagi Nagykun Városvédő Egyesület 
címére: 5300 Karcag Kossuth tér 1.

A pályázókat a döntésről a beadási határidő után szá-
mított 1 hónapon belül írásban értesítést kapnak.

A pályázók szakmai tanácsot a Györffy István Nagykun 
Múzeumtól kérhetnek.

Tisztelt leendő pályázók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy jogszabályváltozás miatt 

2008. januárjától nem engedélyköteles a kapu, illetve a ke-
rítés építés, így a tervet nem kell engedélyeztetni.

Várjuk a pályázatokat!
Karcagi Nagykun Városvédő Egyesület

A Györffy István Általános Iskola 
az idei nyáron a mezőföldi Dégre 
szervezett tábort. A 2500 lakosú 
település Fejér megyében, a Ve-
lencei-tó, Balaton, Sió-csatorna 
és a Duna által határolt terüle-
ten fekszik. 2011. július18-22-ig a 
Borostyán Panzió és Erdei Iskola 
adott otthont 77 gyereknek és 12 
felnőttnek. Szép, rendezett kör-
nyezet és magas színvonalú ellá-
tás fémjelzi Tóthné Katika mun-
káját, aki vérbeli pedagógusként, 
nagy-nagy odafigyeléssel látja el 
a tábor gondnoki szerepét. Kiváló 
szakács és személyzet segíti mun-
káját. Köszönet érte.

Utazásunk során megálltunk 
Martonvásáron, hogy megnéz-
zük hazánk egyik legszebb kas-
télyparkját, melynek megterem-
tése a Brunszvik család nevéhez 
fűződik. Az angolkert egyik jel-
lemzője, hogy „befejezés és ke-
rítés nélkül” szinte észrevétle-
nül olvad bele a természetbe. A 
martonvásári tó kis szigete Bee-
thoven egyik „kedvenc tartózko-
dási helye” volt, ahol nyáresté-
ken ma is koncerteket tartanak. 
A kastélypark árnyas gesztenye-
fái között bújik meg az Óvoda-
múzeum, mely Brunszvik Teréz 
nevéhez fűződik.

Jártunk még Ozorán, Pipo-
várkastélyban, ami a barokk 
korban magtárból lett a XVI. 
századra reneszánsz palotaépü-
let. Termei, a hálószoba, a trón-
terem és az ebédlő a főúri élet 
hangulatát tükrözi. Érdekessé-
ge még a fegyverterem és a re-
neszánsz konyha. Ozora nagyon 
kedves, virágos település.

A dégi Festetics kastélyt 

Pollack Mihály tervezte. A mo-
numentális, U-alakú épület ol-
dalszárnyának rövid oldalán lát-
ható az emberarcú napkorong, 
mely utalás volt a család sza-
badkőműves múltjára. A kastély 
parkja a tóval, a régi narancsház, 
a grófi temető maradványai, a 
rózsakert, az antik forrás és ha-
zánkban az egyik legszebb kerti 
építmény, a Hollandi-ház napsü-
tésben biztosan élvezhetőbb lett 
volna, de az idő sajnos nem min-
dig volt kegyes hozzánk.

Így még több alkalom és idő 
jutott a közös programokra, já-
tékra. Nehéz lenne itt felsorolni, 
hogy a tábor 4 korosztálya (alsó, 
felső, király, ász) hogyan múlat-
ta közösen az időt. Legyen bár-
milyen is az időjárás. Az udva-
ri medencézés, a karaokejátékok, 
a zászlókészítés, a póló-festés, a 
bátorság próba, az ÖKO- prog-
ramok, az izgalmas sport- és 
kulturális, szabadtéri illetve ben-
ti versenyek és játékok. Van biz-
tosan sok gyerek, akinek a szám-
háború, másoknak a kártya par-
ti vagy a zenével, tánccal ösz-
szefüggő programok maradnak 
emlékezetesek. Bármilyen egyé-
ni vagy csapatjátékban, társasjá-

tékban, sportversenyen mérkőz-
hettünk egymással, az a lényeg, 
hogy egy nagycsaládot alkot-
tunk és együtt voltunk.

A legkedvesebb időtöltésnek 
mégis csak a „balatoni csobba-
nás”, a fürdés és a vízi biciklizés 
bizonyult Siófokon. Sajnos, az 
ismétlés nem sikerült a zuhogó 
eső és a hideg miatt.

A címben szereplő királyok 
a gimis lányok, akik nagy se-
gítségünkre voltak a tábor-
szervezésnél és a lebonyolítás-
ban. S az ászok csoportját mi al-
kottuk, a nevelők: Takács Ni-
ki, Boldizsárné Pötyi, Posztósné 
Éva, Csombordi Szilvi, Gulyásné 
Jolika, Vass Gyuri, Kiss Laci, a 
Meszesán család és a sofőr, Ta-
kács Jóska. Nagyszerű hetet tölt-
hettünk együtt. Köszönet oda-
adó, lelkes munkájukért.

Szeretnénk megköszönni a 
Városi Önkormányzat anya-
gi hozzájárulását táborunkhoz, 
megkönnyítve ezzel költségein-
ket valamint a szülőknek, akik 
finanszírozták gyermekük tábo-
rozását. 

Szakályné Kollát Emese és
Rusóiné szabó Magdolna

táborvezetők

Iskolánk évek óta jó kapcsola-
tot ápol a zürichi Kantonsschule 
Hottingen iskolával Tóth Mária 
tanárnő közreműködésével. Ha-
gyomány, hogy minden év tava-
szán iskolánkból egy csoport uta-
zik Zürichbe, ősszel pedig mi vár-
juk vissza ottani diáktársainkat.

Idén egy új lehetőséget is kí-
nált az iskola: ketten egy teljes he-
tet tölthettünk kísérő tanár nél-
kül a zürichi testvériskolában. En-
nek fő célja a német nyelv gyakor-
lása, a svájci oktatási rendszer és 
a Kantonsshule Hottingen megis-
merése volt.

Hosszas előkészületek után jú-
nius 18-án, szombaton este in-
dultunk. A 12 órás éjszakai vo-
natút után másnap reggel megér-
keztünk a zürichi főpályaudvar-
ra, ahol már a két fogadócsalád és 
Frau Kappeler az ottani iskola ta-
nára várt minket.

Egy teljes hétig a G2a és a G3a 
vendégtanulói voltunk. Fizika, 
történelem, francia, angol, német 
(irodalom), biológia, közgazdasági 
ismeretek, testnevelés, matemati-
ka, kémia, rajz, ének, földrajz órá-
kon vettünk részt. A tanítás dél-
előtt és délután is folyik, dél körül 
van egy másfél órás ebédszünet. A 
tanórák sokszínűek, a diákok ke-
vesebbet jegyzetelnek, mint mi, de 
bővebben kifejtik véleményüket a 
témáról, előadásokat tartanak, és 
filmeket néznek.

Tanítás után a szabadidőn-
ket osztálytársainkkal töltöt-

tük. Hajókáztunk a Zürich ta-
von, fürödtünk a Greifenseeeben. 
Meglátogattuk a zürichi egye-
temet és a hozzátartozó botani-
kus kertet, ahol megismerkedhet-
tünk az Alpok leggyakoribb vi-
rágával, mely Svájc szimbóluma 
is, az Edelweissal (Havasi gyo-
pár). A moziban megnéztük a Bad 
teacher (Rossz tanár) filmet, tú-
ráztunk az Alpokban és sétáltunk 
a zürichi éjszakában. Szombaton a 
Grossmünster templom tornyából 
vettünk búcsút Zürichtől.

Este fél 11-kor indult a vona-
tunk. Másnap reggel fáradtan, de 
élményekkel gazdagodva érkez-
tünk haza.

A Zürichben töltött héten sokat 
fejlődött a német nyelvtudásunk 
és belekóstoltunk a svájci diákok 
életébe.

Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni Juhászné Zsadányi Erzsé-

bet igazgatónőnek, Koncz Tibor 
elnök-lelkész úrnak, Szentesi Lajos 
főgondnok úrnak, Kantonsschule 
Hottingen iskolának a lehető-
séget és az anyagi támogatást. 
Tóth Mária tanárnőnek és Frau 
Kappelernek a segítségét. Ven-
déglátó diáktársainknak, Mari-
ka Pechnek, Tobias Nussbaumnak 
és családjuknak, valamint Frau 
Kappelernek és családjának a szí-
vélyes vendéglátást.

Gulyás Boglárka és 
Kovács Anna

Karcagi Nagykun Református 
Gimnázium

„PROGRAM A HAGYOMÁNYOS KARCAGI KAPUK 
FENNMARADÁSÁÉRT”

Pályázati felhívás

„Alsó, felső, király, ász” Refis vendégdiákként 
Svájcban

Rajzpályázat
A Rákbetegek Országos Szövetsége „Együtt–egymásért” karcagi szervezete, a 

„Mindig van remény” daganatos betegekért alapítvány, a Déryné Művelődési és If-
júsági Központ rajzpályázatot hirdet ifjúsági és felnőtt kategóriában. „A betegség-
ben megtartott emberi méltóság” címmel.

Ifjúsági kategória: 18 éves korig.
Felnőtt kategória: 18 év felett.
Nevezni lehet tetszőleges technikában (szén, kréta, grafit, pasztell, akvarell, olaj, 

kollázs, stb. technikával készített), max. A/3 méretű alkotásokkal.
Az alkotásokat szakmai zsűri fogja bírálni, melyeknek beérkezési határideje 

2011. szeptember 09.

A pályamunkák leadása névvel és címmel: Déryné Művelődési és Ifjúsági Köz-
pont Közönségszervezői iroda.

A szakmai zsűri kategóriánként három-három helyezést fog oda ítélni.
Az alkotások kiállításra kerülnek az egyik őszi rendezvény keretén belül, ahol 

egy közönség díj is kiosztásra kerül.
Aki ambíciót, késztetést érez az iránt hogy érzelmeit, gondolatait kifejezze ezzel 

a témával kapcsolatban, tegye meg, ossza meg velünk, másokkal, osszuk meg egy-
mással, hogy egy élménnyel, érzéssel mindenki gazdagabb legyen!

Rákbetegek karcagi szervezete

Zürich felfedezése
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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 kö-
zös költségű 4 emeletes tégla építé-
sű társasházban földszinti, gázfűtésű, 
1,5 szobás, tehermentes lakás egyete-
mistáknak eladó. Befektetésnek kiváló 
ajánlat. Tel.: +36/70-300-9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 (dél-
előtti órákban).
Karcagon központhoz közel 100 m²-es 
2,5 szobás, összközműves kertes csa-
ládi házrész (utcafronti) hozzátarto-
zó garázzsal sürgősen eladó. I.ár: meg-
egyezés 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 melléképü-
letekkel, kerttel. Tel.: +36/30-283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes családi ház 
eladó vagy 1,5 szobás panelre cserél-
ném 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 lehe-
tőségek: vegyes tüzelésű központi fű-
tés + gázkazán + 3 helyiségben kisipa-
ri 9x4 soros üzemképes cserépkályha 
van. Értékegyeztetéssel kisebb, föld-
szinti tömblakás csere is érdekel. Tel.: 
+36/30-483-6705.
Szolnokon 87 m²-es, 2,5 szobás par-
kettás, hőszigetelt családi ház korsze-
rű központi fűtéssel, hagyományos 
fűtésre is kialakítva, melléképülettel, 
garázzsal eladó. Fúrott kút az udvar-
ban. 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 + cserépkályha, 
nagy garázs, 604 m²-es telek belterü-
let. Tel.: 59/312-675 v. +36/30-263-1504.
Karcag, Hunyadi utcán padlástér be-
építésű, 3 szobás családi ház eladó, 
vagy értékegyeztetéssel cserélhető. 
I.ár: 12 M Ft. Tel.: +36/70-701-1705.
Eladó Kisújszállási út 150/c szám alatti 
3 szoba + nappalis, garázsos társashá-
zi lakás. I.ár: 9,5 M Ft. Tel.: 59/400-087 
vagy +36/20-386-4853.
Központhoz közeli, régi típusú csalá-
di ház eladó az Ágota utca 25 sz. alatt. 
Tel.: +36/30-245-3691.
Termőföldet vásárolnék Karcag, 
Kunhegyes, Kunmadaras, Kenderes, 
Kisújszállás, Túrkeve, Bucsa környékén. 
Tel.: +36/30-450-5723.
Kertes családi ház eladó Karcag, 
Rimaszombati utca 7. sz. alatt. Tel.: 
+36/30-249-1350.
Berekfürdői apartman kiadó. Tel.: 
+36/30-535-4907.
Eladó vagy kiadó üzlethelyiség szep-
tember 1-től. 33 m²-es, teljes köz-
művel, Eötvös L. u. 10. sz. alatt. 
Megtekinthető egész nap. Tel.: +36/30-
285-7900.
Karcag, Akácos utca 47. sz. alatti ház el-
adó. Tel.: +36/30-440-4715.

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 termő 
gyümölcsfákkal, fúrott kúttal, garázs-
zsal. Lakáscsere is érdekel. Tel.: +36/70-
326-7292 vagy +36/70-326-7293.
Karcagon 3 szoba + nappalis családi 
ház eladó. Budapesti csere is érdekel. 
Tel.: +36/30-936-4220.
Ház eladó vagy hosszú távra kiadó. 
Tel.: +36/70-518-9075.
Bereki társas üdülő eladó vagy kar-
cagi lakásra cserélhető. Tel.: +36/30-
535-4907.
Kórház úti lakótelepen II. emeleti 2 
szobás, klímás lakás reális áron eladó. 
Tel.: +36/30-616-2440.
Garázs kiadó Kg., Széchenyi sgt. 18-20 
sz. alatt. Tel.: 59/610-141 vagy +36/30-
587-7608.
Karcagon cserépkályhás, gázkonvek-
toros, 1,5 szobás családi téglaház sür-
gősen eladó. Tel.: 59/400-802 (8 óráig, 
délben és 18 órától)

Albérlet
A Kisföldek között albérletet keresek 
hosszú távra. Minden megoldás érde-
kel. Tel.: +36/30-338-9573.
A Kisavénkertben 1 szobás, fürdő-
szobás kis ház 1 személynek, esetleg 
1 gyerekkel 15.000 Ft-ért kiadó. Tel.: 
59/312-562 v. +36/20-411-9686.

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

Állat
Eladó 1 db 140 -150 kg-os hízó. 
Hagyományosan hízlalt. Ára: 350 Ft/kg. 
Tel.: +36/70-262-5583.
Hagyományos tartású, háztáji csirkék 
eladók. Tel.: +36/30-586-1746.
Szép kiscicák elvihetők. Érd.: Kg., 
Pipacs utca 1. Tel.: +36/70-329-2792

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

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! Könnyű, 
természetes és tudományosan iga-
zolt 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 pi-
ros hétre szóló 4 személyes apartman 
üdülőjoga eladó. 95 évre szóló, örö-
kölhető, cserélhető. Tel.: 59/312-005 v. 
+36/30-583-4708.
Tanyasi tojás házhoz szállítással meg-
rendelhető. Tel.: +36/20-263-7444.

Kiságy matraccal, baldachin szet-
tel, 12-es és 16-os bicikli eladó. Tel.: 
+36/30-954-8215.
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.
4 elemes szekrénysor eladó. Érd.: Kg., 
Dózsa Gy. utca 46. Tel.: 59/314-094.
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 ke-
rékpár (6.000 Ft), Dachia csomagtar-
tó (5.000 Ft).. Érd.: Kg., Szent I. sgt. 36. 
(10-16 óráig).
Eladó elektromos rokkant kocsi, 2 db 
160x140-es redőny. Tel.: +36/70-364-
5414.
26-os férfi Mountain Bike, elektromos 
Quad (kb. 2 éves gyermek részére), 
beltéri ajtó (üvegezhető) és fiú gyer-
mekruhák 2 éves korig eladók. Tel.: 
+36/70-326-7292.
Eladó10 db műanyag cefrés hordó 
(120-150 l), pálinkás ballonok, gyümöl-
csös ládák, centrifuga, szobabicikli, 
evezőpad, láb- és karizom erősítő és 
gázkazán (FÉG-THERM), bontott nyílás-
zárók. Tel.: +36/30-545-6261.
Egy 28-as Csepel női kerékpár és egy 
Camping kerékpár eladó. Tel.: +36/20-
572-6285.
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 öntvénykazán, 
8 db 130-as ablakszárny, 30 db bon-
tott kályhacsempe egyenes, 20 db sa-
rok, 25 db samott-tégla, 1 db alsó aj-
tó, 1 db 40 cm-es bekötőcső, 1 db tűz-
hely (GINA) + gázpalack felszereléssel. 
Használt 170-es öntvénykád, 1 db (alig 
használt) gyermek járóka és 1 db autó-
ba gyermekülés. Tel.: 59/400-526.
Eladó 1 db sparhelt, 1 db villanysütő. 
Tel.: +36/30-440-4715.
Eladó 2 db babakocsi 2 ill. 3 funkciós 
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 kiságy 
(5.000 Ft) eladó. Tel.: +36/70-326-7292 
vagy +36/70-326-7293.
Minőségi termelői borok az or-
szág legjobb borászaitól. KARCAGI 
BORHÁZ. Kg., Deák krt. 77. Tel.: +39/30-
928-3073.
Continental autógumi 165/70, 18 db-
os erdélyi tányérkészlet, 2 és 4 sze-
mélyes sátor, csővázas hátizsák, 4 
db bontott fa roletta eladó. Érd.: Kg., 
Kisújszállási út 107.
Mosógép, centrifuga, 28-as kerékpár, 
Camping kerékpár és 120 l-es hűtő-
szekrény eladó. Tel.: 59/314-892.
Eladó új állapotú, nagy teherbírá-
sú utánfutó és Hajdú mosógép. Tel.: 
+36/30-363-8148.
Zenélős járássegítő (3.000 Ft), akkumu-
látoros kismotor (10.000 Ft), rokkant 
kocsi (10.000 Ft), 2 bontott ablak (2.000 
Ft/db), 45 db kúppala (200 Ft/db), 16-
os és 20-as mountain bike bicikli (3.000 
Ft/db). Tel.: +36/30-327-5124-

Koliniál szekrény, ágy, fotel, szék, író-
gép, hűtő, telefon + üzenetrögzítő, ab-
lak klíma, üvegezett ablakszárnyak, 
porszívó, csillár, irodabútorok, olasz 
smkp. eladó, cserélhető. Tel.: +36/20-
318-0875.
125x125 cm-es vert csipke terító, 140-
240 cm-ig szép asztalterítők, kalo-
csai és szőttes függönyök eladó. Tel.: 
59/312-562.
Eladó kétkerekű húzóskocsi (7.000 Ft), 
üsház üsttel (10.000 Ft), 6 személyes 
ebédlő asztal (8.000 Ft), ágyneműtartó 
(5.000 Ft), cserép anyagból káposztás 
hordó; régi 28-as férfi kerékpár (6.000 
Ft). Érd.: Kg., Szent I. sgt. 36. (10-16 órá-
ig)
Jó állapotban lévő teleszkópos 
mountain bike kerékpár (15.000 Ft), 
motoros bőrdzseki eladó. Tel.: +36/20-
411-9686.
Barna színű Chicco babakocsi eladó 
(15.000 Ft). Érd.: Kg., Pipacs utca 1. Tel.: 
+36/70-329-2792.
Újszerű Loftig típusú vastag vázú piros 
női kerékpár; 1 db gázpalack és fote-
lek eladók. Érd.: Kg., Kazinczy u. 8. Tel.: 
+36/30-289-6816.
Bronz s z ínű 38 -as  vadonat  új 
magassarkú cipő eladó 5.000 Ft-ért. 
Tel.: +36/30-402-8908.
Eladó 1 db üveges, 1 db zárt ajtó; nagy 
disznótoros fateknő; 150x60-as relu-
xa; 2 db háromszárnyas ablak. Tel.: 
+36/70-278-8332.

Szolgáltatás
Idős ember gondozását vállalom ker-
tes 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 fizet-
ni? Végrehajtás van folyamatban? 
(Személyi hitel, hitelkártya, jelzálog hi-
tel, stb.) Ne késlekedjen, kérjen segít-
séget! Mi segítünk! Tel.: +36/70-314-
4403 vagy +36/30-647-7324.
Diákok kutyasétáltatást vállalnak. Tel.: 
+36/30-327-5124.
Olcsó és kényelmes szálláslehető-
ség Karcagon a fürdőnél. Apartman 
akár már 6 .0 0 0 Ft /éjtől .  w w w.
juditvendeghaza.hu Tel.: +36/30-928-
3073.
Mindenféle javítást, cipzár cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, férfi szö-
vet és bársony nadrág; bőrkabát var-
rását 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 munkála-
tok elvégzését: járdák, kapubejárók, 
útburkolatok javítását, vagy teljes kö-
rű aszfaltozását, épületek bontását, át-
alakítását, bármilyen nemű kőműves-
munkát, burkolást, tetőszerkezet el-
bontását, épületek építését, udvarok 
és terepek tisztítását. Jól képzett szak-
emberekkel 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 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, kon-
nektorok, bojlerek, fali cirkálók, álló ka-
zánok javítása, cseréje, vízfűtés szere-
lés minden 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 
kaputábla javítása, lakás készülékek 
cseréje, fekete-fehér és színes kamerás 
készülékek telepítése, kapuzár, garázs-
kapu szerelés, javítás. 0-24 óráig. Tel.: 
+36/70-264-3660.
Grundfos márkaszerviz vállalja min-
denféle szivattyú javítását, szerelését, 
telepítését magánszemélyeknek, kö-
zületeknek is. Szivattyúzás, vagyon-
mentés 0-24 óráig. Tel.: +36/30-301-
1333.
Hűtőgép szerelés, háztartási és ipa-
ri hűtőgépek javítása, hűtőkamrák, kí-
náló pultok, sokkolók szakszerű javítá-
sa 0-24 óráig mindennap. Hívjon biza-
lommal! Krajczár Imre hűtőgépszerelő. 
Tel.: +36/70-264-3660.
Klíma szerelése, karbantartása, szak-
szerű 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 átválla-
lással eladó, kizárólag banki úton. Tel.: 
+36/30-647-7357.

Apróhirdetés
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Ismeretlen tettes augusztus 
7-én 21:00 óra és 8-án 00:30 óra 
közötti időben a Karcag MÁV 
állomás területén lévő személy-
gépkocsi jobb oldali ajtajának 
zárszerkezetét leverte, és az ajta-
ját kinyitotta, majd annak mű-
szerfalát szétbontotta, azt bein-
dította és használta. A gépkocsit 
a Tiszta-Vajda utak keresztező-
désénél találták meg. A gépko-
csiban keletkezett rongálási kár, 
illetve, hogy abból hiányzik-e 
valami a későbbiek során került 
tisztázásra, mivel annak tulajdo-
nosa Budapesten tartózkodott. 

Augusztus 13-án 16:30 óra-
kor tett bejelentést egy karcagi 
gyermekkorú a törvényes kép-
viselőjével, mert négy óra körü-
li időben a Kálvin u. - Múzeum 
Park területén egy padon ült ba-
rátnőjével, beszélgettek, mikor 
odament hozzájuk egy általuk 
ismeretlen karcagi férfi és kivet-
te a bejelentő kezéből a Samsung 

mobiltelefonját, majd mikor 
mondták neki, hogy adja visz-
sza, azt mondta adjon neki 1000 
ft készpénzt, mert elutazik Bu-
dapestre. Ezt követően a bejelen-
tőnek sikerült a kezéből kikap-
ni a telefont, beletette a táskájá-
ba, majd sietősen távozni akart. 
Az ismeretlen utána ment és há-
tulról kezeit lefogta, majd elvet-
te a sértett táskáját és a centrum 
irányába elszaladt. 17:00 órakor 
az intézkedők a Múzeum Park-
ból előállították a vélhető elkö-
vetőt, akit a sértett egyértelműen 
felismert. A mobiltelefont meg-
találták a nevezett személy zse-
bében és előkerült egy 9 cm pen-
gehosszúságú kés is, mely köz-
biztonságra különösen veszélyes 
eszköz, ezért ellene szabálysérté-
si feljelentés is készült. Az elkö-
vető a kihallgatása során a cse-
lekmény elkövetését nem ismer-
te el, őrizetbe vételét követően a 
Törökszentmiklósi Rendőrkapi-
tányság fogdájába szállítták.
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2011. augusztus 26. péntek
18.00  Műsorajánló
18.05  Nagykunsági Kulturális Na-

pok I.
 Kiállítás Megnyitó 
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Ecsedi Irén
 Téma: Indul az új tanév
 Karcagi Hírek
 Kenyérszentelés a Lovag-

udvarban
 Horgászverseny
 Kun Hagyományok napja 

2011
 Háttér
 Vendég: Boros István
20.10 Nagykunsági Kulturális Na-

pok II.
 Kiállítás Megnyitó
 Ünnepi Önkormányzati ülés

2011. augusztus 30-31. kedd-
szerda

18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - reformá-

tus istentisztelet

19:05  A Hit Szava - római katoli-
kus szentmise

20:35  Főtéri Randevú 2011. - 
Déryné kulturális, Turisz-
tikai, Sport Központ és 
Könyvtár csoportjai

2011. szeptember 1. csütör-

tök

18.00  Műsorajánló
18.05  Nagykunsági Kulturális Na-

pok III.
 Könyvbemutató a Városi 

Csokonai Könyvtárban
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Karcagi Hírek
 Látogatás a Kecskeri tónál
 Felújítás az óvodában
 Konferencia a Szívekben
 Háttér
20.10  Nagykunsági Kulturális Na-

pok
 Arató felvonulás 2011
 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. augusztus 12.
Iacsity Julianna Kármin és 
Váczy Tamás
2011. augusztus 13.
Csányi Zsófia és Vágó Ri-
chárd József
Harsányi Adrienn és Tóth 
Mihály
2011. augusztus 19.
Kovács Viktória Dóra és 
Sánta István

Születés

Karsai Krisztina – Antal Já-
nos Viktor
Kg., Táncsics krt. 13. 
 János Irnik
Mezei Gabriella – Hangyási 
Mihály
Kg., Kisújszállási út 5. 
 Kinga Gabriella
Botos Melinda – Seres József
Kg., Haladás utca 6/b. 
 Melinda
Romhányi Petra Ilona – 
Oláh György
Kg., Széchenyi sgt. 22-24. 
 György
Varga Erzsébet Brigitta – 
Varga Lajos
Kg., Bihari utca 13/a. 
 Erzsébet
Tardi Júlia – Varjú Szabolcs
Kg., Erkel F. utca 21.  Noel

Halálozás

Csontos Menyhért Györgyné 
(Varjú Anikó)

 Karcag (1951.)
Oláh András Jánosné (Kiss 

Julianna)
 Karcag (1953.)
Soós Lőrinc Lajos
 Karcag (1925.)
Özv. Szabó Sándorné 

(Czinege Margit)
 Karcag (1933.)

Lapzárta: augusztus 30. kedd 12 óra

Labdarúgás

Jászapáti – Karcag 6:0 (4:0)
Jászapáti, 150 néző. Jv.: 

Bathó V. (Pikó A., Csukás A.)
Karcag: Móga, Fodor B., Ko-

vács Cs. (Földi D.), Orosz, Szí-
vós G. (Fodor B.), Bukovszki, 
Szentannai, Szívós Gy., Henk, 
Erdei (Rajcsányi), Balogh R.

Edző: Orosz István
A harmadik percben Bardi 

nagy lövése elzúgott a jobb ka-
pufa mellett. A nyolcadik perc-
ben egy jobbról érkező be-
adást az üresen maradt Meny-
hárt fejjel a kapuba továbbí-
totta (1:0). A tizennyolcadik 
percben egy szöglet után a gól-
vonal előtt Bardi a bal alsó sa-
rokba talált (2:0). A harminca-
dik percben Kotula 20 m-ről 
elvégzett szabadrúgása Móga 
kezéről a kapufára, onnan a 
gólvonal mögé pattant a labda 
(3:0). A harminchatodik perc-
ben egy jobboldali támadás 
után Kotula kapu elé lőtt lab-
dáját Bardi közelről a kapuba 
gurította (4:0). A hetvennyol-
cadik percben Bardi kicselez-
te a védőket, majd az üres kapu 
bal sarkába lőtt (5:0). A nyolc-
vanhetedik percben Kotula be-
adását az üresen maradt Bardi 
a léc alá vágta (6:0).

Jók: Kiskaposi, Bardi ill. sen-
ki.

Kotula László: Minden edző 
ilyen kezdetről álmodik. Úgy 
érzem, ilyen arányban is meg-
érdemelten nyertünk. Gratulá-
lok a csapatnak.

Orosz István: Sok egyéni hi-

bával játszottunk, sajnos ilyen 
arányú vereséghez vezetett.

Az U9-es korosztályú if-
júsági csapatok részvételé-
vel került megrendezésre a 
XII. Dr. Berrán emléktorna 
Tiszaburán. Amint azt Antal 
Lőrinctől megtudtuk, a tor-
na magas színvonalát emel-
te, hogy több NB I-es csapat is 
képviseltette magát. Így töb-
bek között Debrecen, Újpest, 
Ferencváros, Honvéd, Kecske-
mét. A benevezett 20 csapatot 
öt csoportba sorsolták ki, ahol 
körmérkőzések útján játszot-
tak a helyezésekért.

A karcagi csapat eredményei: 
Karcag – DVSC 1:2, Karcag – 
Tápiószentmárton 0:0, Kar-
cag – Fegyvernek 1:0, Karcag – 
Szarvas 0:0, Karcag – Nagykő-
rös 2:0, Karcag – Tiszabura 1:1 
(büntetőkkel 0:2).

Az emléktornát végül a Fe-
rencváros fiataljai nyerték 
meg. A karcagi csapat a tizedik 
helyen végzett.

A csapat tagjai: Balázs Ba-
lázs, Kovács Gergő, Nagy 
Ákos, Kiss Sándor, Koc-
ka György, Bernáth Sándor, 
Bernáth Ákos, Baga Lajos, Er-
dei Tamás, Bérczi Máté, Nagy 
Sándor. Edző: Antal Lőrinc.

Ifjúsági mérkőzés

Jászapáti – Karcag 3:2 (1:2)
Góllövők: Csatári, Szőke R.

B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság

Augusztus 26. péntek
 Kígyó – Horváth F. utca
Augusztus 27. szombat
 Kígyó – Horváth F. utca
Augusztus 28. vasárnap
 Kígyó – Horváth F. utca
Augusztus 29. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Augusztus 30. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Augusztus 31. szerda
 Kígyó – Horváth F. utca
Szeptember 1. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
Szeptember 2. péntek
 Berek – Kiss A. utca

Gyógyszertári ügyelet

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

2011. augusztus 25. (csütörtök)
16 – 20 óráig Roma Gyermekszépségverseny
 Roma szépségkirálynőt és udvarhölgyeket választunk két kategóriában. 

I. kategória: 5-7 évesek, II. kategória: 8-10 évesek. A közönség is szavaz-
hat az általa legszebbnek tartott lányra, ő lesz a közönség roma szép-
ségkirálynője. Jöjjenek, támogassák őket közönségszavazatukkal!

 Jelentkezési határidő augusztus 12-én lejárt, újabb jelentkezéseket már 
nem fogadunk el!

 Helyszíne: Déryné Művelődési Központ.
2011. augusztus 26. (péntek)
8 órától Diák- és gyermek, majd felnőtt kispályás labdarúgó mérkőzések, 

női hetes rúgó verseny
 Jelentkezési határidő augusztus 12-én lejárt, újabb jelentkezést már 

nem fogadunk el!
 Helyszíne: Kiskulcsosi Általános Iskola.
2011. augusztus 27. (szombat)
14-20 óráig Kulturális szórakoztató zenei és táncos programok, díjak át-

adása, ingyenes tombola sorsolás.
 Jelentkezési határidő augusztus 12-én lejárt, újabb jelentkezést a fellé-

pésre már nem fogadunk el!
 Helyszín: Baross u. 44. sz. alatt, a volt Baross iskolában.
A rendezvények ingyenesen látogathatók!
A rendezvény ideje alatt a rendezvények helyszínének közelében élő lakók 

szíves türelmét kérjük az esetleges hangoskodás miatt!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
További információk: Varga István elnök 06/30-381-6403.
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselői


