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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Folytatás a 2. oldalon

A mezőgazdászok azt 
mondják, hogy a 2011-es esz-
tendő, mint minden év, tarto-
gatott ugyan meglepetéseket a 
gazdálkodók számára, de ösz-
szehasonlíthatatlanul jobb 
volt, mint a végtelen esőivel 

évszázados rekordot felállító 
2010. A mostani nyári meleg-
ben mindig idejében érkezett 
az egy-két napos esős időszak, 
amikor nemcsak jelentősebb 
mennyiségű csapadék hullott, 
de a levegő is lehűlt.

A jókor érkező csapadéknak 
köszönhető, hogy az őszi beta-
karítású növények szépen mu-
tatnak.

- Ami esetleg szépséghiba 
– magyarázza a tapasztalta-
kat Kiss Mihály gazdálkodó – 
az az, hogy tavaly sok helyen 
elmaradt az őszi mélyszántás, 
illetve a tavaszi magágy előké-
szítés sem megfelelően történt.

A búzát régen learatták már, 
ki értékesítette, ki magtár-
ba hordatta és vár. Kiss Mi-
hály cége – mint mondja – ne-
héz döntés után értékesítette a 
búzát, viszont úgy látszik, az 
ukrán és a román kínálat mi-
att már sok a kenyérgabona a 
piacon és az ár továbbra sem 
mozdul.

Optimális körülmények a talaj-előkészítéshez

Ősz eleji munkák a határban

A múlt év végén adtunk hírt ar-
ról, hogy a karcagi plébánia 
épületén az ősz folyamán nagy-
szabású felújítás kezdődött. 
Amint akkor Gulyás Zsolt atya 
elmondta, az 1943-ban felszen-
telt épület az elmúlt évtizedek 
alatt mindkét szárnyán meg-
süllyedt, a parkettája elkorhadt, 
nyílászárói elöregedtek, fűtése 
korszerűsítésre vár. Teljes felújí-
tást határoztak el, amely egész 
télen kitartott, s csak a nyár kö-
zepére fejeződött be.

- Milyen munkákat végez-
tek el? - kérdeztük a tisztelendő 
urat, aki július óta beköltözött 
a szolgálati épületbe.

- Amiket a tél elején célul 
tűztünk ki, azokat mind sike-
rült kivitelezni. A nagyságren-
det jól mutatja, hogy a tetőtől a 
pincéig mindenhol volt javítani 
való. A tető az épület mozgásá-
val együtt szétcsúszott. Össze-
húzatták és a faanyagát a gom-
babetegség elleni kezeléssel óv-
ták meg. A parkettát hatvan 
éve rakták le, több helyen nem 
is megfelelően. Ezért volt olyan 
dimbes-dombos. Ezt teljesen 
eltávolították. A helyiségek alj-
zatbeton borítást kaptak, ami-
be beépítették a központi fűtés 
elemeit, és számos nyílászárót 

is kicseréltünk. A belső tereket 
is átalakítottuk – két nagyobb 
közösségi tér várja majd a fel-
nőtt és az ifjúsági csoportjain-
kat, amelyeknek a szervezése 
most már majd megkezdődhet. 
A munkák költségei 16 millió 
forintra rúgtak, ebből 11 millió 
forintot az Egri Érsekség bizto-
sított.

- Látom, az iroda a régi he-
lyén maradt, de új bútort ka-
pott.

- Az irodánk eddig is műkö-
dött, de nagyon rossz körülmé-
nyek között hiszen az építke-
zésnek megfelelően kellett szo-
báról szobára áttelepítenünk. 

Az épületfelújítással ebben a 
kérdésben is rend lett. Kedd-
től péntekig 10 – 12 óráig, és 
15 – 17 óráig működik a hiva-
tal. Szeretném most bejelente-
ni, hogy a plébániánkat októ-
ber 2-án Ternyák Csaba érsek 
úr fogja felszentelni.

- Akkor tehát befejeződött a 
felújítás?

- Egyelőre, de még vannak 
munkák a következő 2-3 évre 
is. A fűtési rendszer korszerű-
sítésére, a nyílászárók cseréjére 
gondolok és természetesen az 
udvar rendezésére. Ezek még 
megoldásra várnak.

Elek György

A Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnáziumba a múlt 
hét közepén tartott tanévnyi-
tó ünnepség után látogattam 
el. Az évszázados öreg épület 
kívülről és belülről sem mu-
tatott semmilyen jelentősebb 
változást. A csöndes déli idő-
ben a folyosón csak a kapu-
felügyelő (régi ismerős) üd-
vözölt, az emeleten egy csapat 
elsős (tanári kalauzolás mel-
lett) ismerkedett az épülettel.

- Hány tanulót fogadtak eb-
ben a tanévben? - tettem fel a 
kérdést Juhászné Zsadányi Er-
zsébet igazgatónak.

- Négyszáz tanulónk van, 
109 elsős érkezett hozzánk. Ők 
a gimnáziumi elsősök, a szak-
képző létszáma pedig most van 
kialakulóban, mert a tapasz-

talat szerint az ápolóképzésre 
még szeptemberben is van je-
lentkezés. Összesítve ugyan-
annyi tanulónk lesz, mint az 
előző tanévben. Elégedettek 
vagyunk a beiskolázással.

- Milyen szakok indultak?
- Az iskolánk profilját a gim-

náziumban a természettudo-
mányos oktatás és az emelt 
szintű angol nyelvi képzés je-
lenti. Nagy az érdeklődés a ter-
mészettudományos osztály 
iránt – 34 fővel indítjuk. Jó lét-
számú lett az angol nyelvi ta-
gozatos osztály, de van általá-
nos gimnáziumi és szakképzős 
osztályunk is. Az érettségire 
épülő ápolóképzést is folytat-
juk.

Elkészült a plébánia

Folytatás a 3. oldalon

Elégedettek vagyunk a beiskolázással
Tanévkezdés a Református Gimnáziumban

Sikeres önkormányzati pá-
lyázatból két – a Táncsics krt. 
19. sz. alatti és a Jókai utcai 
– óvoda épületének felújítása 
kezdődött meg augusztus ele-
jén.

- A Táncsics krt. 19. szám 
alatti épületünk nagyon öreg, 
az új szárnyat, az udvar felé 
az 1970-es években toldották 
hozzá és adták át – mondja az 
udvaron lerakott építőanyag 
halmok között állva Szar-

ka Lászlóné, a Madarász Im-
re Egyesített Óvoda vezetője. - 
„Teljes felújítást hajtunk vég-
re rajta, ami azt jelenti, hogy 
feljavítják a tetőt, lecserélik a 
nyílászárók egy részét. A szi-

getelést is megoldják és min-
denhol kicserélik a parkettát, 
a járólapokat, a vizesblokkok 
berendezéseit.”

Munkába vett óvodák

Folytatás a 4. oldalon

Iskolatörténeti esemény a Szentannaiban

A Szentannai Sámuel Gim-
názium és Szakközépisko-
la történetében a szeptember 
1-jétől új időszak kezdődött.

A nyár a szokásos munkák-
kal telt, s emellett a szakkép-
zési, fejlesztési támogatásokból 

néhány oktatást segítő gépet és 
berendezést (seprűgépet, fűka-
szát, GPS-szel felszerelt föld-
mérőt, valamint 22 db számí-
tógépet) vásároltak.

Átadták az intézmény 
alapító okiratát

Folytatás a 4. oldalon



2 2011. szeptember 9.

Közéleti szilánkok

Hol a határ?
Nemrég egy régi jó ismerősöm hí-

vott fölháborodva telefonon, hogy hal-
lottam-e Kertész Ákos író magyarságot 
becsmérlő nyilatkozatáról. Hozzátet-
te, szóvá kellene tenni minden helyen, 
mert ez már kimeríti a „verbális terroriz-
mus” és nemzetgyalázás fogalmát, talán 
be is lehetne érte perelni. Igyekeztem 
megnyugtatni, volt már ilyen és lesz is 
ilyen. Vannak most sokkal égetőbb kér-
dések a közéletben, lehet azért tette, 
hogy most beszédtéma legyen – csak 
azt hajtogatta ismerősöm, hogy „hol a 
határ?”

Hát, igen. Valóban fölmerül a kérdés, 
meddig mehet el egy Kossuth–díjjal is 
kitüntetett művész ilyen alantas, alpá-
ri nyilatkozatokkal („a magyar genetiku-
san alattvaló, röfögő moslékzabáló”, és 
ehhez hasonló jelzőket használt az in-
ternetes Amerikai Népszavában), még 
ha nem is tekinti később „írói munkás-
sága” részeként. Persze, a „hol a határ” 
kérdése több hír kapcsán is fölvetődött 
az elmúlt napokban.

Itt van pl. Gyurcsány Ferenc mentel-
mi jogának kérdése. A volt miniszter-
elnök el sem ment a mentelmi bizott-
ság ülésére. Azzal indokolta, hogy neki 
nincs semmi megbeszélnivalója a testü-
lettel. Amiben privátim, mondjuk igaza 
is lehetne, bár a legfőbb ügyész azt rója 
a terhére, hogy 2008-ban a sukorói be-
ruházást tervező befektetőkkel folyta-
tott parlamenti beszélgetésben kifejez-
te támogatását. Ezzel hivatali hatáskö-
rét túllépve, lényegében döntést hozott 
a projekt jövőjéről. A volt miniszterel-
nök a mentelmi bizottságnak küldött le-
velében kifejtette, ő bizony nem lépett 
át semmiféle jogi határt. Bátran néz 
majd vádlói szemébe, mert ő nem úgy 
kormányzott, ahogy a mostaniak, akik 
pl. a „nevetséges chips-adóval” elüldö-
zik a külföldi befektetőket, stb.

Azt hiszem, erre is kár szót veszte-
getni, majd kiderül az igazság. Minden-
esetre érdekes, hogy most szerte Euró-
pában rájár a rúd az egykori elnökök-
re. Lemondott Wolfgang Schüssel, volt 
osztrák kancellár képviselői mandátu-
máról, aki a bécsi Telekommal kevere-
dett valamilyen korrupció gyanús ügy-
be – bár ártatlannak tartja magát. Har-
minckét éves politikai pályáját fejez-
te be lemondásával. A 78 éves francia J. 
Chirac ex elnök korrupciós pere is elkez-
dődött Párizsban. Egy rendőrbíró sze-
rint, fiktív alkalmazottai voltak holdud-
varából még párizsi polgármestersége 
idején. Csak az ügyvédjei képviselik a 
tárgyalóteremben, egyre romló memó-
riájára tekintettel…

Az igazi határkérdések persze most 
a magyar kormány asztalán vannak. A 
lovasberényi kihelyezett kormányülés 
utáni sajtótájékoztatón, a miniszterel-
nök úr és a nemzetgazdaságért felelős 
miniszter úr, már megemlített bizonyos 
százalékos határokat, hogy az adósság-
örvényt elkerüljük. És úgy tűnik, a sváj-
ci bankárok is megtalálták, hogy hol a 
határa a svájci franknak az euróhoz ké-
pest… Ha nem is örökre, de egy huza-
mosabb ideig ezt tartják is talán.

- ács -

HÍREK

EBOLTÁS 2011.
Veszettség elleni eboltás az alábbi időben és helyen

2011. szeptember 12. (hétfő) 09-12 óráig Karcag, Széchenyi István sgt. 52.
14-17 óráig Karcag, Széchenyi István sgt. 52.

2011. szeptember 13. (kedd) 09-12 óráig Karcag, Szivárvány u. 3.
14-17 óráig Karcag, Szivárvány u. 3.

2011. szeptember 13. (kedd) 09-10 óráig Karcag, Tilalmas
11-12 óráig Karcag, Magyarka

2011. szeptember 14. (szerda) 09-12 óráig Kiskulcsosi pavilonsor Kisföldek
14-17 óráig Kiskulcsosi pavilonsor Kisföldek

2011. szeptember 14. (szerda) 09-12 óráig Karcag, Dózsa György u. 72.
14-17 óráig Karcag, Dózsa György u. 72.

2011. szeptember 15. (csütörtök) 09-12 óráig Karcag, Sport u. 13.
14-15 óráig Karcag, Sport u. 13.

2011. szeptember 15. (csütörtök) 14-17 óráig Karcag, Állatvásártér
2011. szeptember 16. (péntek) 14-17 óráig Karcag, Széchenyi István sgt. 38.

PÓTOLTÁS: folyamatosan az állatorvosokkal egyeztetve

Minden 3 hónaposnál idősebb ebet tulajdonosa köteles az 
eboltásra elővezetni, hamis ebeket szájkosárral kötelező ellát-
ni!
Eboltási könyvet a tulajdonosok hozzák magukkal!
Eboltási díj a Megyei Állatorvosi Kamara állásfoglalása alap-
ján 2800.-Ft/eb, a helyszínen fizetendő.
Féregtelenítés díja: 100.-Ft/10kg élősúly.
Eboltási könyv (új): 200.-Ft/db.

Programajánlat
Déryné Kulturális, Turisztikai, 

Sport Központ és Könyvtár 
5300 Karcag, Dózsa György u. 

5-7.
Telefon: 59/503-224

Mesemozi
2011. szeptember 20-án (kedden) 

10:00, 14:00 és 18:00 órakor
MICIMACKÓ

Színes, amerikai rajzfilm. 69 perc
Jegyár: 300 .-Ft

Színházbérlet
Tisztelt Színházszerető Kö-

zönségünk!
Értesítjük Önöket, hogy idén 

is meghirdetjük a 4 előadásra 
szóló SZÍNHÁZBÉRLETET a 
2011/2012. színházi évadra.

A régi bérletesek és az új ér-
deklődők várhatóan 2011. októ-
ber 3-án válthatják meg bérlete-
iket.

A bemutatásra kerülő előadá-
sokról és a bérletek áráról külön 
plakáton és az 59/503-224-es tele-
fonszámon adunk felvilágosítást.

Néptánc 
A foglalkozások időpontja 

a 2011/2012. tanévben
Bokréta Kedd 15:30 - 16:30
 Péntek 15:30 - 16:30
Kopogók Kedd 14:30 – 15:30
 Péntek 16:30 – 17:30
Pántlika Péntek 18:00 – 20:00
Iringó Szerda 18:00 – 20:00

A foglalkozások a fenti cso-
portoknak a 2011. szeptember 
12-ei héten indulnak.

A Toporgók és Zsiba csoport 
foglalkozásait 2011. október ele-
jén indítjuk.

Szeretettel várjuk a táncos lá-
bú érdeklődőket.

Szülői értekezlet

A Bokréta, Kopogók, Pántlika 
csoportoknak: 2011. szeptem-
ber 12. (hétfő) 17 óra.

Helye: moziterem.

Megjelent a 2011. évi szep-
temberi műsorfüzet.

Átvehető a Déryné Kulturá-
lis Központ közönségszolgálati 
és I. emeleti irodájában.

Az ember azt hinné, hogy a 
magyar egészségügy válsága 
miatt kevésbé vonzó ez a pá-
lya, ám az igazgatónő úgy véli, 
az ágazat problémái ellenére is 
biztos munkahelynek lehet te-
kinteni az egészségügyet. Az 
előző tanévben tizennyolcan 
végeztek az ápolóképzőn, és 
valamennyien elhelyezkedtek. 
Valamennyien az egészség-
ügyben, és egy fő kivételével – 
aki külföldre ment – Magyar-
országon kaptak munkát.

- Honnan jönnek a diákjaik?
- Zömmel karcagiak tanul-

nak nálunk, mindössze 36 kol-
légistánk lesz. (A kollégium és az 
egészségügyi oktatás helyszíne 
továbbra is a Varró utcai egyko-
ri tanyasi kollégium.) A növen-
dékek másik része a környező te-
lepülésekről érkezik. Sokan van-
nak Kunmadarasról, Bucsáról, 
Kisújszállásról, Abádszalókról és 
Tiszafüredről is.

- Voltak-e változások a taná-
ri karban?

- Négy új pedagógus érke-
zett az intézménybe. Szülési 
szabadságra megy két kolléga-
nő, és két biológia-kémia sza-
kos tanárt vettünk fel: Majláth 
Gábor és Karas Elvira dolgo-

zik majd nálunk. Munkába 
áll még egy pályakezdő törté-
nelem-földrajz szakos kolléga 
– Pintér Zoltán –, egykori ta-
nítványunk. Az Egyesült Álla-
mokból Washington D.C.-ből 
is érkezett egy fiatalember, aki 
az angol nyelv oktatását segíti.

A nyár eseményei egyébként 
átlagosak voltak – mondja az 
igazgatónő. A tanítási szünet-
ben megtörtént az épület fel-
készítése az új tanévre, a diá-
kok pedig többféle táborban 
is készülhettek, pihenhettek a 
nyáron. (Ezekről lásd cikkün-
ket a lap más oldalain.)

Elek György

A Karcagi Nagykun Re-
formátus Gimnázium, 
Egészségügyi Szakközépis-
kola és Kollégium diákjai a 
tanév befejezése után Buda-
pesten, a Református Egy-
ház által fenntartott Bethes-
da Gyermekkórházban végez-
tek önkéntes munkát. Beré-
nyi Annamária, Majláth Erika 
és Sölét-Ormos Dávid a szol-
gálat kezdetekor egy etikai 
nyilatkozatot és az önkéntes 
segítők munkaköri feladatle-
írását írták alá. A gyermek-
osztály neurológiai, mentálhi-
giénés és rehabilitációs rész-
legén  dolgoztak. Az alapvető 
ápolási-gondozási feladatokon 
túl csoportos foglalkozáso-
kon vettek részt. Sokat beszél-
gettek, játszottak, mesét olvas-
tak a gyermekeknek. Amíg ott 
tartózkodtak, az ápoltak szin-
te elfelejtették, hogy betegek, 

mosolyogtak és felszabadul-
tan játszottak. Az intézetben 
végzett szolgálatuk idején egy 
mozgásjavító tábor munká-
jában is aktívan részt vettek. 
Köszönet illeti Magai Mar-
git asszonyt, a kórház önkén-
tes koordinátorát, aki lehetővé 
tette iskolánk diákjai számá-
ra a szolgálatot. Tanulóinkról 
a következőket mondta: „Kö-
szönjük érdeklődő nyitottsá-
gukat, odaadó kedves szolgá-
latukat. Jövőre visszavárjuk 
őket.”

A nyár másik önkéntes 
munkája kapcsán diákjaink 
júliusban két hetet töltöt-
tek Erdélyben, Tenkén, a Re-
formátus Egyház Szeretetot-
thonában. 

A szeretetotthon 1994-ben 
nyílt meg, hogy 23 idős beteg 
embernek teljes bentlakásos 
ellátást nyújtson lelki gondo-

zást is kínálva mindenkinek. 
Berke Sándor református lel-
kipásztor  felhívására szervez-
tük meg tanulóinknak a szol-
gálatot, amelyben a következő 
önkéntesek vettek  részt: Bu-
gán Brigitta, Nagy Mercédesz, 
Szántó Roxána, Farkas Dóra, 
Jakab Veronika, Majláth Eri-
ka, Sölét-Ormos Dávid tanu-
lók Nagy Jánosné tanárnő ve-
zetésével.

Az önkéntesek nagy em-
pátiával, holisztikus szem-
lélettel végezték munkáju-
kat. Berke Sándor lelkész úr 
elismerő szavakkal köszönte 
meg szolgálatunkat. Szeretnék 
köszönetet mondani a Kar-
cagi Református Egyháznak, 
Nagytiszteletű Koncz Tibor 
elnök–lelkész úrnak az erköl-
csi és anyagi támogatásáért.

Nagy Jánosné 

Önkéntes munka Budapesten és Erdélyben

Elégedettek vagyunk a beiskolázással

Véradás
A következő véradás 

időpontja: 2011.szeptem-
ber 16. (péntek) 8:00 – 
13:00 és 14:00 – 16:00 óra.

Helyszín: Déryné Műve-
lődési Központ

Minden véradó ajándék-
ban részesül!

Folytatás az 1. oldalról
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Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Szeptember 10-11. Dr. Magyar György Kg., Hajnal u. 22. Tel.: 06/30-852-0465
Szeptember 17-18. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758

Civilek Éjszakája 
2011. szeptember 10.

Program:
16:00 Megnyitó
16:15 Gyermek programok
 - aszfaltrajz verseny
 - KRESZ pálya (gyermek kerékpár szükséges)
 - Ügyességi verseny (a legügyesebbek ajándékot kapnak!)
 - Hennafestés
 - Kisújszállási Kreatív Csoport
 - Óvodások műsora
 - Talp- kéz lenyomat készítése
 - Gyerektánc bemutató (16:45)
 - Retrózene
17:00 KUCE szűrés (vérnyomás mérés, vércukor vizsgálat, BMI 

mérés)
 Foltvarró munkája
 Vöröskereszt csere-bere akció: „Ami Neked már nem kell, 

másnak még hasznos lehet” címmel
 - önkéntes munka és toborzás,
 - sebellátás alapjai - tesztlap
18:00 Élőzene: Nervus együttes
 Motoros bemutató – Határok Nélkül Motoros Egyesület
 Galamb reptetés – R-02 Galambász Egyesület
 Egyesületek bemutatkozása a Nagykun Látogató Központ-

ban
 Gyümölcs-zöldség szobrász
20:00-21:00 Nótacsoport műsora
22:00-01:00 Vendéglátás, tábortűz, nótázás – Egyesületi Ház

Fővédnök: dr. Fazekas Sándor.
Helyszín: Sétáló utca. Rossz idő esetén a rendezvényt a Rákóczi 

út 3. szám alatt tartjuk meg!
Gyerek tombola sorsolás 18:30 órakor, felnőtt sorsolás 20 órakor!
A tombolából befolyt összeget Hodos Imikének ajánljuk fel, a 
megmaradt játékok, könyvek a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Ká-
das György Általános Iskola, Szakiskola, Egységes gyógypedagó-
giai módszertani intézmény, diákotthon és gyermekotthonnak 
adományozzuk. 

Tisztelt karcagi lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy 

2011. szeptember 1-jétől át-
alakult a lakásfenntartási tá-
mogatás rendszere. Augusz-
tus 31-ével megszűnt a szoci-
ális alapú gázár támogatás és 
beépül a lakásfenntartási támo-
gatásba. Az új támogatást a he-
lyi önkormányzatnál kell igé-
nyelni. A lakásfenntartási tá-
mogatást a fűtés támogatáson 
túl többek között lakbérre, al-
bérleti díjra, közös költségre, 
csatornahasználati díjra, a sze-
métszállítás költségeire, vil-
lanyáram, víz- és gázfogyasztás 
költségeire lehet kérni. Az új la-
kásfenntartási támogatást azok 
is igényelhetik, akik fával, olaj-
jal, szénnel vagy más módon 
fűtenek.

A támogatást elsősorban 
azokhoz a rendszeres kiadások-
hoz kell nyújtanunk, amelyek 
megfizetésének elmaradása a 
kérelmező lakhatását a legna-
gyobb mértékben veszélyezteti. 
A támogatás adható: készpénz-
ben és természetbeni támoga-
tás formájában. A természetben 
nyújtott támogatás esetén a ké-
relmező nem kap közvetlenül 
pénzt, hanem az önkormányzat 

közvetlenül a közüzemi szol-
gáltatók felé fizeti az esedékes 
számlát.

Amennyiben Ön eddig már 
jogosult volt a lakásfenntartási 
támogatásra, úgy jelenleg nem 
kell új igényt benyújtania, azt a 
megállapító határozatban fog-
lalt ideig változatlanul meg-
kapja. Azoknak, akiknek ko-
rábban (augusztus 31-ig) járt 
a gázártámogatás, nem jár to-
vább „automatikusan” a lakás-
fenntartási támogatás, hiszen 
több ponton változnak a felté-
telek.

A lakásfenntartá-
si támogatás iránti igénye-
ket a Polgármesteri Hiva-
tal fsz. 51-es irodájában le-
het benyújtani, az iroda által 
rendelkezésre bocsájtott for-
manyomtatványon, melyen fel-
tüntetésre kerültek, hogy mi-
lyen dokumentumok, igazolá-
sok szükségesek a kérelemhez.

A jogosultsági jövedelemha-
tárt a törvény az öregségi nyug-
díj minimum 250 %-ba hatá-
rozta meg, mely jelenleg 71.250 
Ft. A jövedelemszámítás alap-
ja (a jelenlegi 1 főre jutó jöve-
delem helyett) a háztartás fo-
gyasztási szerkezetét jobban ki-

fejező, fogyasztási egységre jutó 
jövedelem lesz.

A lakásfenntartási támoga-
tás új feltétele a jövedelem- és 
vagyonvizsgálat, melyet az ön-
kormányzat végez. A vagyon 
megállapításakor az ingatlant, 
a járművet és a forgalomképes 
vagyoni értékű jogot kell figye-
lembe venni. Nem kerül beszá-
mításra azonban a kérelmező 
(jogosult) által lakott ingatlan, 
az általa lakott ingatlanon fenn-
álló vagyoni értékű jog, a moz-
gáskorlátozottságára tekintettel 
fenntartott gépjármű értéke.

Jogosultság esetén a lakás-
fenntartási támogatás 1 éves 
időtartamra kerül megállapí-
tásra.

Fontos tudni, hogy kö-
szönhetően a 2011. janu-
ár 1-jén életbe lépett új 
gázárszabályozásnak, a 3 vagy 
több gyermeket nevelő családok 
gázárkedvezményre jogosultak, 
azt a Magyar Államkincstártól 
kell igényelni.

Bővebb felvilágosítás, tájé-
koztatás a Polgármesteri Hiva-
tal fsz. 51-es irodájában kérhe-
tő.

Rózsa Sándor
jegyző

Csoportos keresztelés
Kedves Testvérek!
Ebben a félévben is csoportos keresztelkedésre lesz lehetőség a 

még meg nem keresztelt gyermekeknek, szüleiknek, keresztszüle-
iknek, rokonoknak, felnőtteknek.

A csoportos keresztelés időpontja: 2011. október 9. és október 
16. vasárnap 10 óra.

Helye: karcagi református nagytemplom.
A kereszteléshez csak a jelentkezési adatlap kitöltése szükséges, 

amit a Lelkipásztori Hivatalban (Kálvin u. 3.) lehet megtenni.
Jelentkezni, érdeklődni a hivatalban vagy Konczné Lehoczky 

Krisztina lelkipásztornál a +36/30-627-8613-as telefonszámon le-
het.

Augusztus 16-án kedden 
délelőtt fél 9 kor, csomagokkal 
felpakolt kis csoport indult au-
tóbusszal a Vöröskereszt által 
meghirdetett táborba. Öt isko-
lából, öt felnőtt kíséretével 30 
kisújszállási és karcagi gyer-
mek utazott Parádfürdőre.

A déli órákban érkeztünk 
meg a Kaland-vár Ifjúsági Tá-
borba, nem is sejtve, hogy mi-
lyen kalandok várnak ránk.  
Az ebéd elfogyasztása után 5 
csoportba „osztódtunk”. Két 
csoport a táborban maradt 
csoportzászlót és csoportindu-
lót készíteni (ők később mentek 
a többiek után), három csoport 
pedig kalandtúrára indult, 
ahol a legbátrabbak 60 mé-
tert ereszkedhettek az alpinista 
biztonsági felszerelések és sza-
bályok betartásának segítségé-
vel. Vacsora után, a sötétedés 
beálltával kezdődött meg az éj-
szakai erdei kalandtúra. Az iz-
galmakkal teli első nap végén, 
kellemesen elfáradva dőltünk 
ágyainkba. 

 Szerdán egy erdei tanös-
vényen elindulva közelítettük 
meg az Ilona vízesést, hazánk 
legnagyobb szintkülönbségű 
vízesését. Pihenőként kincs-
vadászat volt beiktatva. A tan-
ösvény melletti hegyoldalon 
gipszkristályokat kerestünk és 
találtunk is szép számmal. A 

vízesés megtekintése után elin-
dultunk a táborhely felé. Meg-
lepetésként bográcsos ebéd-
del kedveskedtek vendéglátó-
ink, a Szent István csevicekúti 
pihenőhelynél. A pihenő után 
a merészebbek pataktúrán ve-
hettek részt, a táborba érve pe-
dig a Vöröskereszt jelentőségé-
vel, tevékenységi körével vala-
mint az elsősegélynyújtás alap-
jaival ismerkedhettek meg a 
gyerekek. Az elméleti ismere-
teket párosával, a gyakorlatban 
is kipróbálták a táborlakók. 
Öröm volt nézni a szorgoskodó 
kis „önkénteseket”. 

Csütörtökön a siroki-várat 
hódítottuk meg, majd ismét a 
kialakított csoportokba rende-
ződve, térkép segítségével inte-
raktív módon felfedeztük Eger 
belvárosát. A térképen jelölve 
volt a bejárandó útvonal és 13 
számozott hely, aminek a pon-
tos nevét kellett megtudakol-
ni és beírni. A csapatok a szé-
kesegyház lépcsőjéről indul-
tak 5 percenként és visszaérni 
is ide kellett. Este bátorságpró-
ba volt. 5 perces eltéréssel 2-2 
fő indult a sötét erdő mélyé-
re. Kellett a bátorság, mert vol-
tak ott „szellemek”, világító fe-
jek, ugráló sötét árnyak, ordít-
va utánunk rohanó „medve” 
éééés sok-sok sikítás. ( Kicsit 
felvertük az éjszaka csendjét.)

 Pénteken Recskre, a 
Nemzeti Emlékhelyre és 
Mátraderecskére mentünk. 
Mátraderecskén, a Kincses 
strandfürdőben egész délután 
vízi vetélkedőkön vettek részt 
a gyerekek. Este disco zárta a 
napot. Szombaton, a tábor te-
rületén lufi-dilivetélkedő folyt, 
délután pedig a csapatok, tér-
kép segítségével ereklyevadá-
szaton és kincskeresésen vettek 
részt, a közeli erdőkben. Este 
karaoke, tábortűz és szalonna-
sütés zárta a heti programot. 

Vasárnap körbejártuk még 
Parádfürdő nevezetességeit is 
és sírdogálások mellett elindul-
tunk Karcag- Kisújszállás felé.

Nagyon- nagyon kalandos 
napjaink voltak. A Vöröske-
reszt által szervezett Remény-
sugár Integrációs Tábor össze-
hozta a gyerekeket és felnőt-
teket egyaránt. Tanítványaim 
nevében is köszönöm Kovács 
Miklósnénak és Kovács Mária 
táborvezetőnek, hogy Németh 
Marianna, Ábrahám Istvánné 
és Patkóné Hegedűs Anetta 
mellett részt vehettem (ve-
hettünk) ebben a táborban és 
munkámmal én is segíthettem 
a tábor humánus és emberba-
rát céljainak megvalósulását.

Magyar Ildikó
karcagi csoportvezető 

pedagógus

Tájékoztató a lakásfenntartási támogatás 
2011. szeptember 1-jétől hatályba lépő változásairól.

„Kalandvár, ahol a kaland vár”

Vöröskeresztes Tábor Parádfürdőn 

K Ö Z H Í R E L É S
A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke ér-
tesíti a város lakosságát, hogy a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
2011. szeptember 20-án (kedden) 9 órai kezdettel
 általános közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Karcag, Kossuth tér 1. (Erkélyterem).
(Az általános közmeghallgatáson az állampolgárok és a helyben érdekelt 
szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.)
A testületi ülés nyilvános. 

Varga István
elnök
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A repce betakarításakor jó 
idő volt, de a hozamokon min-
denütt érezhető a tavalyi nem 
túl ideális ősz, mert 4 tonnától 
lefelé mindenféle átlag előfor-
dult. „A termésátlag sok helyen 
nem is az időjárástól, hanem az 
agrotechnikától és a vetőmag-
tól függött”, véli a szakember.

A napraforgó és a kukori-
ca szépen mutat, a betakarí-
tása még kicsit odébb lesz. Az 
olajtök betakarítását – a határ-
ban széltében-hosszában látha-
tó előkészületekből ítélve a hét 
elején kezdték a gazdák.

- A bükkönyt levágtuk, a 
másodvetésű köles 3-4 hét 
múlva lesz betakarítható.

- Takarmánynak vagy embe-
ri fogyasztásra?

- Egyik sem. Vetőmag elő-
állítást végzünk. Ha a termé-

nyünk megfelel a paraméte-
reknek, akkor vetőmagként ér-
tékesítjük, ha nem, akkor étke-
zési célokra adjuk el. A köles 
újabban a reformkonyhának 
igen fontos alappillére lett, és 
úgy néz ki, hogy növekvő a ke-
reslet iránta.

Az Agroperfekt cukorrépát 
is termel. Azt a gyári ütemezés 
szerint, október elején szedik 
fel. Ígéretes teljesítmény várha-
tó belőle. A szeptemberi nap-
közbeni melegek és az éjsza-
kai hűvösök kedveznek majd a 
cukrosodásnak.

A határ szép. A száraz szep-
tember elejének köszönhető-
en sok helyen és optimális kö-
rülmények között folyik a bú-
zának szánt területek talaj elő-
készítése, de csak egy bő hónap 
múlva lesz a földben a jövő évi 
kenyérnekvaló.

Elek György

Bringára fel!
A Déryné Kulturális, Tu-

risztikai, Sport Központ és 
Könyvtár kerékpártúrákat 
szervez az általános iskolák 
felső tagozatos fiataljai szá-
mára szeptember hónapban 
három alkalommal!

Második túra időpontja: 
2011. szeptember 15. (csütör-
tök) 15:00 óra.

Gyülekező a Nagykun 
Látogatóközpont udvarán 
14:30-tól.

Tervezett érkezés idő-
pontja: 2011. szeptember 15. 
(csütörtök) 18:00 óra.

A kirándulás úti célja: 
Kecskeri-puszta Természet-
védelmi Terület.

A túrán a részvétel ingye-
nes!

Amit a túrára hoznod kell: 
jó műszaki állapotban lévő 
kerékpár, élelmiszer, inniva-
ló és jó hangulat!

Szeretsz fotózni? Szeret-
néd megmutatni tehetséged?

Nevezz a fotópályázatra! 
Hozd el fényképezőgéped, és 
készíts fotókat „Zádor föld-
jén” található természeti ér-
tékekről, látnivalókról! A 
legjobb fotókat az utolsó tú-
ra után kiállítjuk.

Jelentkezni lehet, és bő-
vebb információ kérhető sze-
mélyesen a Nagykun Láto-
gatóközpontban, illetve az 
alábbi elérhetőségen: 06-
30/730-0789.

Jelentkezési határidő: 
2011. szeptember 14. (szerda) 
16:00 óra.

A túrán az első 50 jelent-
kező vehet részt!

Gyere el, és kezdjük brin-
gázással a tanévet!

A Kulturális Örökség Napjai Karcagon
Kultúrházak éjjel-nappal 

a zene jegyében
2011. szeptember 17. (szombat) 19.00-24.00 óráig

Szeretettel hívunk minden kedves érdeklődőt a Kultúrhá-
zak éjjel-nappal programsorozat koncert helyszíneire.
19:00-20:00 óráig  Komolyzenei koncert az Erkel Ferenc 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szabó J. u. 10. 
szám alatti épületének udvarán,

21:00-22:00 óráig  hagyományos fúvós muzsika magyar in-
dulók felelevenítésével, közreműködik a Nagykun Hon-
védbanda a Polgármesteri Hivatal udvarán,

23:00-24:00 óráig  népszerű dallamok, musical részletek a 
Művészeti Iskola Magánének Tanszakának közreműkö-
désével a Nagykun Látogatóközpont udvarán.
A helyszíneket várostörténeti séta köti össze, melynek ve-

zetője Ruzicska Ferenc
A programokon való részvétel ingyenes!
Érdeklődni lehet: Plósz Csilla 06/59-503-281 - Kréz Ta-

más: 06/30-730-0789

Folytatás az 1. oldalról

Munkába vett óvodák

A Jókai utcán hasonlóan 
teljes körű munkálatok kez-
dődtek, amelyek 40 millió fo-
rintból valósulhatnak meg. A 
két kivitelező, a kecskeméti 
Horváth és Társa Zrt. és a ti-
szafüredi Józsa Kft. augusz-
tus 1-jén vette birtokba a két 
helyszínt. Az igazgatónő meg-
állapítása szerint nagyon szé-
pen haladnak, úgyhogy a Jó-
kai utcai novemberi és a Tán-
csics körúti január végi határ-
idő is tartható lesz.

Az építkezéshez története-
sen ki kellett üríteni mind-
két ovit. A „jókaisok” pár hó-
napig más óvodákba járnak a 
Táncsics körúti (19. sz.) egy-
ség dolgozói és 140 óvodá-
sa számára pedig a közeli Dó-
zsa Gy. út 4. szám alatti épü-
letben alakítottak ki átmeneti 
ovit. Halász Andrásné, a ré-
gi úrikaszinóba települt óvoda 

vezetője elégedetten vezet kör-
be az óvodáscsoportok szá-
mára ügyesen több részre osz-
tott termeken, s biztat, hogy 
még az udvart is fényképez-
zem, mert ez itt mind az óvo-
dai közösség keze nyoma. Na-
gyon sok munkánk volt vele. 
De az óvodai munkaközösség 
(óvónők, a segítők, a karban-
tartók és a közhasznú mun-
kások) most is összefogtak. A 
festés, a meszelés, az ajtók, ab-
lakok rendbetétele és az ud-
vartakarítás időre megvolt, s 
július végén egy hét alatt átpa-
koltunk. Kialakítottuk a cso-
portok helyét és azóta zavarta-
lan a munka.

A gyerekek mindenütt ott-
honosan mozognak, a foglal-
kozások szépen folynak, ami 
igazolja a vezetőnő szavait, 
hogy a megújult épület átadá-
sáig hátra lévő időt nagyon jól 
ki lehet bírni...

Elek György

Meghívó
Szeretettel hívunk és várunk minden egészségügyben 

dolgozott nyugdíjast találkozónkra.
Időpont: 2011. október 21. 16 óra.
Rendezvény helye: Karcagi Nagykun Református Gim-

názium Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium ebéd-
lője. (Karcag, Varró u. 1. sz.)

Jelentkezés: Simonné Ági – 59/401-354, Bogdánné 
Magdi – 59/313-571, Mándiné Jucika – 59/313-004, 
Rauschenbergerné Böbike – 59/313-718, Dr. Jeneiné Terike 
– 59/311-531, Tóthné Erzsi – 59/311-658.

Folytatás az 1. oldalról

Ősz eleji munkák a határban

A tanévkezdést jó beiskolá-
zási mutatókkal várta az in-
tézmény, ahol 2011/12-ben 510 
nappali és 31 levelezős tanu-
ló tanulhat majd. A választ-
ható szakok: környezetvéde-
lem, mezőgazdasági gépész, 
informatika, agrárgazdaság, 
közgazdász és áruforgalma-
zó -  nem változtak. A környe-
zetvédelem kivételével szak-
képző évfolyamok mindegyi-
két be tudták indítani. A négy 
kilencedik osztály a maximá-
lis létszámra feltöltve kezdi az 
évet. Gyökeres Sándor igazga-
tó úr szerint, mivel jó tanulmá-
nyi átlagokkal érkeztek a tanu-
lók, vélhetőleg a lemorzsolódás 
sem lesz nagy.

A nyár legfontosabb munkája 
és a tanévkezdés legjelentősebb 

– iskolatörténeti – eseménye a 
minisztériumi átvétel lebonyo-
lítása volt. Utolsó lépésként az 
eddigi fenntartó Karcag Városi 
Önkormányzat augusztus 31-
én megszüntette az iskolát, amit 
az új fenntartó, a Vidékfejlesz-
tési Minisztérium szeptember 
1-jével újralapított.

A Szentannai Gimnázium 
évnyitója éppen ezért dr. Faze-
kas Sándor vidékfejlesztési mi-
niszter beszédével, és az alapí-
tó okirat átadásával kezdődött. 
„Most ez az iskola a korábbi ön-
kormányzati fenntartás után ál-
lami intézménnyé válik, mától 
a Vidékfejlesztési Minisztérium 
oktatási intézményeinek sorát 
fogja gyarapítani.  Ez egy na-
gyon fontos lépés, amiben az ön-
kormányzati felelősségvállalás 
és a fokozott állami szerepválla-
lás tükröződik. A Vidékfejleszté-

si Minisztérium filozófiája sze-
rint a magyar vidék felzárkózta-
tása, a magyar vidék életesélye-
inek növelése érdekében olyan 
modern középiskolai képzésre 
van szükség, amellyel a minisz-
térium újabb lehetőségeket biz-
tosít, újabb energiákat szabadít 
fel – és az intézményfenntartási 
szerepköre is növekedik. ...A 
Szentannai Sámuel középisko-
la az elmúlt években bizonyí-
totta azt, hogy a szűkebb és tá-
gabb környezetben is megállja a 
versenyt a középiskolák között. 
Szép sikerekkel, egyre növek-
vő diáklétszámmal dicsekedhet 
– és ez biztos alap a jövőre néz-
ve is.” - mondta évnyitó beszé-
dében a miniszter, hozzáfűzve 
még, hogy a Minisztérium ré-
széről bíznak abban, hogy a si-
kersorozat folytatódik.

Elek György

Átadták az intézmény alapító okiratát
Folytatás az 1. oldalról
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Márkus János emlékére
Apa!

Kora reggel van. Bekap-
csolod a Sokol rádiódat. 
Kossuth Rádió, Budapest, 
híreket mondunk. Kirázod 
a gangon a szőnyeget. Reg-
geli torna. Hetven éven ke-
resztül, minden nap. Sze-
rettem volna, ha belőlem is 
sportoló válik, hogy büszke 
lehess rám. Olyan élvezet-
tel nézted a televíziós sport-
közvetítéseket. Van egy 
kedvenc fekete-fehér fotóm 
rólad, célfotó egy szpartaki-
ád megyei döntőjén, 1958-ban, látszik rajta, hogy te vagy 
az első befutó. Nyugdíjas korodban meg az asztalitenisz. 
Hetente háromszor. Jó lett volna örökölni tőled ezt a kitar-
tást. A makacsságot állítólag sikerült. No meg József Attila 
és a versek szeretetét is.

Amikor én gyermekként elkezdtem felfogni a dolgo-
kat, észrevettem, hogy nehezen tudod elengedni magad. 
Mondd, apa, fiatalabb korodban is sokat aggódtál? A be-
rekfürdői általános iskolai évek alatt? Vagy később, mol-
nártanuló éveid során? És a szentesi katonaságnál? Aztán 
meg jöttünk sorban mi, gyerekek, Attila, én, Jánoska… 
Anyu azt mesélte, a Judit keresztnevet te választottad… Én 
nem tudtam, hogy te milyen nehéz fizikai munkát végez-
tél fiatalon, később pedig milyen nehéz szellemit. Én csak 
kértem tőled folyamatosan a zsákkártyákat, gyűjtöttem 
a szép, színes cédulákat. Nem sejtettem, milyen gondo-
kat hozol haza a munkahelyedről, milyen sokat fáj a fejed 
a vezetői felelősség miatt. De azt már gyermekként is ér-
zékeltem, mennyire szeretnek és tisztelnek téged a munka-
társaid. Nem a Kiváló Dolgozó díj, nem a Pekár Imre-em-
lékplakett, sem a Karcagért Emlékérem, csakis a munka-
társak megbecsülése – ez volt fontos neked. Büszke vagyok 
rátok, hogy ti ketten, anyuval, az összes aktív éveteket ott 
hagytátok a hántolómalomban, nagy megbecsülésnek ör-
vendve. Aztán meg nyugdíjas éveidben ez a malomipa-
ri gyűjtemény… De jó volt látni, ahogy újra munkaláz-
ban, gyűjtési szenvedélyben élsz, hasznos dologra haszná-
lod a szakértelmedet! Milyen jó volt megérkezni hozzátok, 
a nagybetűs otthonba, a gondoskodásba, de jó volt feltöl-
tődni és szeretve lenni! 

Aztán novemberben történt valami. Te kórházba kerül-
tél, meg kellett operálni, de megint csak csodálni tudta-
lak, amikor azt mondtad: „Én azért jöttem ide kislányom, 
mert meg akarok gyógyulni!” Rendelőkben, kórtermek-
ben, kedvetlen orvosoknál teltek a napok, ágyban, párnák 
közt, hosszú várakozásokkal, nagy fájdalomban, de tu-
dom, hogy te nagyon szerettél volna rendbe jönni. Egy ta-
vaszi estén azt mondtad nekem: „Hát, kislányom, én már 
nem igen megyek többet színházba!” Akkor tudtam, hogy 
baj van. Nagy baj. Emlékszem, utoljára a Valahol Európá-
ban néztél meg, Kassán, Éva szerepében. „Nagyon beleél-
ted magad, kislányom!” Soha nem kaptam még szebb di-
cséretet!

Szeptember 12-én lennél 71 éves, apa… Soha nem 
mondtuk egymásnak, de úgyis tudtuk…

Nagyon szeretlek. Nyugodj békében.
Judit

OSSZUK MEG A TUDÁST!
AKCIÓ 

A GYERMEKKÖNYVTÁRÉRT
A Csokonai Könyvtár Gyermekkönyvtára megújult környe-

zetben, új szolgáltatásokkal várja régi és új olvasóit. Te is segít-
hetsz abban, hogy a könyvállományunk is felfrissüljön.

Ha van jó állapotú mesekönyved, ifjúsági regényed, fiata-
loknak szóló ismeretterjesztő könyved, kérünk, ajánld fel azt a 
karcagi gyerekolvasóknak!

Az ajándékkönyvekben feltüntetjük az adományozó nevét, és 
írhatsz is néhány olvasásra buzdító sort az utókor olvasóinak. 
Az akció 2011. év végéig tart.

Hogy a francba! Lassan rá 
kell döbbennem, hogy szinte 
az összes kedvenc zenészem, 
zenekarom igencsak megöre-
gedett. Olvasom, hogy az AC/
DC egy intenzív, két évig tar-
tó turnét követően épp pihe-
nőt tart, de már a követke-
ző albumon gondolkoznak. 
Brian Johnson azt nyilatkoz-
ta, hogy ezúttal nem kell nyolc 
évet várni a következő lemez-
re – de hozzá is tette, hogy 
„Hetvenvalahány évesen még-
sem lehet egy harangról lógni 
a színpadon!”.  Aztán ott van 
a legendás Black Sabbath. Fel-
röppent a hír, miszerint lehet-
séges hogy még egyszer ösz-
szeáll az ősi négyes Ozzy 
Osburne-nal az élen. Persze 
Tony Iommi cáfolta a hírt, de 
mégis ott lóg a levegőben a le-
hetőség, hiszen a tizenéve le-
zajlott Reunion turnét is ha-
sonló híresztelések, találgatá-
sok, titkolózások előzték meg. 
Végül Alpine Valley-ben még 
a jó öreg Bill Ward is csak be-
ült a dobok mögé. (Volt olyan 
szerencsém, hogy ott lehet-
tem és életem egyik legnagyobb 
show-ját nézhettem, hall-
gathattam végig. A közönség 
még a gitárszólók dallamát is 
együtt dúdolta a csapatta.)

Közben itt-ott fel-fel buk-
kan néhány egészen érdekes 
projekt. Ilyen a Black Country 
Communion – amiről koráb-
ban már írtam – ahol Glenn 
Hughes (ex-Deep Purple)ösz-

szeállt néhány fiatal tehetség-
gel és nem is akármilyen ze-
nét játszanak. Mindemellett 
a Purple énekes Ian Gillan az 
előbb említett Tony Iommi-
val gyorsan összerántott két 
dal erejéig egy olyan csapa-
tot (WhoCares) ahol John 
Lord (ex-Deep Purple), Nicko 
McBrain (Iron Maiden), és 
Jason Newsted (ex-Metallica) 
is zenéltek, szintén nem akár-
milyen dalokban.

Szóval zajlik az élet a zenei 
világban. Ebből aztán kis ha-
zánk sem marad ki. Az idén 
a legendás Slayer kétszer is 
ellátogatott Magyarország-
ra, itt volt a Megadeth is, a 
Motörhead pedig már szinte 
bérletet váltott nálunk. Persze 
rengeteg fiatal, feltörekvő te-
hetséggel gazdagodik a szak-
ma, de valahogy amikor az 
öregek felveszik a hangszert 
újra rádöbben az ember, hogy 
bennük még mindig van vala-
mi plusz, és korukat megha-
zudtoló teherbírással állnak 
színpadra.

Egyedül a Metallica tű-
nik egy kissé utat tévesztett-
nek. Évek óta nem igazán 
tudnak igazán fogós anyag-
gal előrukkolni, most pedig 
Lou Reed-el az egykori Velvet 
Underground vezéralakjával 
készítettek lemezt, LuLu cím-
mel. Hmm, inkább nem mon-
dok semmit. Megvárom a 
megjelenést, aztán majd...

Míg a nagy öregek tovább-

ra is hozzák a tőlük jól meg-
szokott minőséget, azért 
tényleg feltűnik néhány iga-
zán reményt keltő tehetség. 
De kezdem ott, hogy évek-
kel ezelőtt, több mérték-
adó lap és webzine is cikke-
zett arról, hogy Magyaror-
szág miért nem képes kiter-
melni olyan zenészeket – itt 
most a pop-rock szakmáról 
van szó – akik világhírre te-
hetnének szert. Rengeteg érv 
és ellenérv volt ütköztetve, az 
anyagi lehetőségektől kezdve 
a technikai háttérig, amellett, 
hogy mindenki egyet értett 
abban, hogy Kodály országá-
ban azért szép számmal akad-
nak óriási tehetségek. Nos, ta-
valy év elején egy Vörös At-
tila nevű fiatal gitáros min-
dent feltett egy lapra, fogta a 
kis motyóját, meg a hangszer-
ét és, szerencsét próbált a ten-
geren túl. Májusban már an-
nak a Chris Broderick-nek a 
helyén játszott a Nevermore 
zenekarban, aki korábban, az 
előbb már említett Megadeth-
be igazolt át. 

Ezek azért hatalmas nevek a vi-
lág zenészei között. Mondjuk szá-
mos szaklap és a héten egy meg-
határozó napilap is írt Attiláról, de 
valahogy az úgymond megmon-
dó emberek egy mukkot sem szól-
nak. Pedig a srác mert és nyert, 
anélkül, hogy indult volna bármi-
lyen tehetségkutató show-ban.

Cselényi Csaba

Dinoszauruszok

Kíváncsi vagy? Nem tudod mire 
is való? Hogyan működik? Sze-
retnéd megfogni? Kedved len-
ne készíteni egyet?

„AKKOR ÉS 
MOST” címmel

a Nagykun Látogatóközpont 
interaktív szakkört indít 10-14 
éves diákoknak.
A 2011/2012-es tanévre tervezett 
3 modul:
I. Kezeik nyomán - 2011 ősze;
II. Beszélő falak
III. Finom falatok – 2012 tavasza
I.„Kezeik nyomán”

Helyi kézművesek segítenek 
eligazodni a vesszőfonás, mézes-
kalács-készítés, fazekasság, fafa-
ragás, és kovácsmesterség rejtel-
meiben.

Magad is kipróbálhatod, mit 
tudsz!

Ami vár rád: jókedv, játék, ve-
télkedők, városi séták, kézműves-
ség, drámajátékok, műhelytitkok

A szakkört vezeti: Keserűné 
Ébner Tünde

Jelentkezés: Nagykun Látoga-
tóközpont /Kréz Tamás/ Karcag, 
Táncsics krt. 46. 06-30-730-0789

Jelentkezési határidő: 2011. 
szeptember 12.

Első foglalkozás: 2011. szep-
tember 16. péntek 14 óra (találko-
zó: a Látogatóközpont udvarán)

A Csokonai Könyvtár 
Gyermekkönyvtára meg-
újult környezetben, új szol-
gáltatásokkal várja régi és 
új olvasóit.  Egy különle-
ges gyűjtemény darabjai-
val szeretnénk berendezni, 
őriztetni a könyveket. Az 
őrzők legkülönbjei a bag-
lyok, ezért…

Rajzpályázatot hirdetünk

Pályázni azzal lehet…
hogy elküldöd nekünk a saját baglyodat 

(persze csak a rajzot!). 

A technikát szabadon megválaszthatod, kedved szerint ra-
gaszthatsz, festhetsz, vághatsz!  
A rajzok (munkák) mérete: A/4 legyen.

És a jutalom…
A beküldött munkák közül kiválasztjuk azokat, amelyek 
méltó jelképei lehetnek a bölcsesség házának, a könyvtár-
nak. És persze mindenki nyer, mert valamennyi pályázót 
várunk szeptember 30-án, a Népmese Napján az ünnepé-
lyes megnyitóra, ahol megnézhetitek a karcagi óvónők Me-
sevarázs Munkaközösségének jutalomjátékát.

Várjuk a védelmező baglyokat a könyvtárba szeptember 26-
ig!!!
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A Karcag Városi Önkormány-
zat nevében ezúton mondok kö-
szönetet a Városi Nyári Napkö-
zi lebonyolításáért, programjai-
nak megvalósulásához nyújtott 
segítségért az alábbi magánsze-
mélyeknek, intézményeknek, szer-
vezeteknek, a közreműködő neve-
lőknek és a technikai dolgozóknak: 
Veres Lászlónénak, a Városi Nyá-
ri Napközi vezetőjének; Karcagi Ál-
talános Iskolai Központ Györffy Ist-
ván Tagiskola dolgozóinak, az ES-
SEN Gyermekétkeztetési Kft-nek és 
munkatársainak, Mészáros Zsolt-
nak és a Karcagi Kunlovarda mun-
katársainak; a Nagykun Víz- és Csa-
tornamű Kft. ügyvezető igazgató-
jának és munkatársainak; a Karcag 
Városi Önkormányzat Tűzoltósá-
gának, a Rendőrkapitányságnak, a 
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport 
Központ és Könyvtár munkatársai-
nak; Andrásiné Peszeki Ágnes mé-
zeskalács készítőnek. A napközi-
ben közreműködő nevelőknek: a 
Varró István Szakiskola, Szakközép-
iskola, Általános Iskola és Kollégi-
um Arany János Tagiskola nevelői-
nek: Tuza Lászlónénak, Podhorszky 
Róbertnénak, Nagy  Gabriellá-
nak, Hermann Rita Kingának, Fo-
dor Dávidnak, Szabó Mariannak, a 
Karcagi Általános Iskolai Központ 
Kiskulcsosi Tagiskola nevelőinek, 
segítőinek: Nagy Évának, Andrá-
si Erikának, Deák Ferencnek, Cse-

rés Gabriellának, Ferencziné Varga 
Ildikónak,Szabó Sándornénak, Tö-
rök Viktóriának, Németh Zoltánné 
szülőnek, a Kováts Mihály Tagisko-
la nevelőinek: Nagyné Győri Gyön-
gyinek, Nagyné Balogh Orsolyának, 
Vida Attilának, Pappné Nagy Erzsé-
betnek, Vargáné Törőcsik Ágnes-
nek, Sánta Ágnesnek, Törőcsikné 
Magyar Erikának, Balaskó Évának, 
a Györffy István Tagiskola nevelői-
nek: Makula Ibolyának, Viczián Ni-
kolettának, Ferenczi Andreának, 
Szalóczi Angélának, Miklóssy Krisz-
tiánnak, Sz. Nagyné Káposztási Nó-
rának, Poór Lászlónak, a Karca-
gi Nagykun Református Általános 
Iskola nevelőinek: Szabóné Nagy 
Zsófiának, Madarász Zsuzsanná-
nak, Tóthné Szucsák Hajnalká-
nak, Novák Évának, Kozmáné Dé-
nesi Gyöngyinek, Kolozsi Juditnak, 
Orosz Istvánnak, Kelemenné Kicska 
Annamáriának, Soósné Balajti Gab-
riellának, Kuruczné Katona Évá-
nak, Jobbágy Ildikónak, Kóródi 
Lászlónénak, Ferenczi Péternének, 
Kecsmár Lászlónénak, Pengő 
Ferencnének, Takácsné Csikós Ani-
kónak, Kovácsné Ősz Katalinnak, 
Rimaszombatiné Agócs Ilonának, 
Birizlóné Mészáros Anikónak, Tóth 
Juditnak.

Segítő közreműködésükre a ké-
sőbbiekben is számítok!

Dobos László
polgármester

Köszönjük!

A Karcag Városi Önkormány-
zat Képviselő-testülete nevében 
köszönetet mondok a XX. Nagy-
kunsági Kulturális Napok előké-
szítése és lebonyolítása érde-
kében végzett támogatásért, 
az önzetlen szervezőmunká-
ért és közreműködésért az aláb-
bi magánszemélyeknek, intéz-
ményeknek és szervezeteknek, 
akik nélkül az eseménysorozat 
nem valósulhatott volna meg.

További munkájukhoz sok si-
kert, jó egészséget kívánok.

Fővédnökeinknek: Varga Mihály 
miniszterelnökséget vezető államtit-
kár úrnak, dr. Fazekas Sándor vidék-
fejlesztési miniszter úrnak, előadóink-
nak: Illéssy Ádám nagykun kapitány-
nak, Csíkos Sándor nagykun kapitány-
nak, Kovács Szilvia alpolgármester 
asszonynak, Kiliti Zsuzsannának, a Ha-
lasi Csipkeház igazgatójának, dr. Ba-
lázs György néprajzkutató, dr. Ozsváth 
Gábor néprajzkutató és Tamás Péter 
gépészmérnöknek.

 Pánti Ildikó képviselő, Karca-
gi Nagy Zoltán képviselő úr, Rózsa 
Sándor jegyző úr, dr. Bukács Anna-
mária aljegyző, Szabó József Nagy-
kun Református Egyházmegye espe-

rese, Koncz Tibor vezető lelkész, Gu-
lyás Zsolt római katolikus plébános, 
Hodos Julianna Humán Szolgáltatá-
si Iroda vezetője, Garai Katalin veze-
tő főtanácsos, Nyester Ferenc Építési 
és Műszaki Iroda vezetője, Kovácsné 
Kerekes Katalin mb. igazgató, Szepe-
si Tibor igazgató-helyettes, Fülöp Ilo-
na tagintézmény-vezető, Sótiné Szat-
mári Dóra tagintézmény-vezető, Sza-
bó Péterné gyermekkönyvtáros, Kál-
mán Imréné rendezvényszervező, 
Kréz Tamás, a Nagykun Látogatóköz-
pont vezetője, Mulicz Zoltán munka-
társ a Déryné Kulturális, Turisztikai, 
Sport Központ és Könyvtár vezetői és 
dolgozói, dr. Nagy Molnár Miklós igaz-
gató és a Györffy István Nagykun Mú-
zeum munkatársai, Rab János Pol-
gári Védelem Kirendeltség vezető-
je, Balajti József ügyvezető igazgató 
Nagykunsági Környezetvédelmi Kft., 
Andrási Zoltán ügyvezető Nagykun-
Ház Kft., Kovács Dóra Erőforrás Kft. 
munkatársa, Lévai Kálmán tűzoltó al-
ezredes és munkatársai, Fejes Zoltán 
rendőr alezredes és munkatársai, Mol-
nár Pál igazgató,a Karcag Városi Ön-
kormányzat Városgondnoksága igaz-
gatója, Rigó Zoltán Karcagi Polgárőr 
Egyesület elnöke, Nagy Ágnes taná-
csos, Szentesi Lajos vezető főtanácsos, 
Donkó Gábor informatikus, Szabó Ti-
bor informatikus, Győri Jánosné fő-

munkatárs, Pandur Zoltánné titkárnő, 
Pintér József hivatalsegéd, Juhász Já-
nos közterület-felügyelő, Szatmári Pé-
ter közterület-felügyelő, Kun János, a 
Polgármesteri Hivatal munkatársai. 

Támogatók: Karcag Városi Önkor-
mányzat, Fülöp Gábor Agrosprint Kft. 
ügyvezető igazgatója, Balogh And-
rás ügyvezető igazgató BF. Security 
Bt., Nagy János, a Család 2005 Kft. 
ügyvezető igazgatója, Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Múzeumok Igaz-
gatósága, Nagykun Hagyományőr-
ző Társulás, Halmai György vállalkozó 
Szuperinfó Iroda, Hubai és Társa Nim-
ród**** Bioszálloda és Bioétterem, 

Krisztina Termelői Virágüzlet, Mé-
száros Zsoltné igazgató ESSEN Gyer-
mekétkeztetési Kft., Angelika cuk-
rászda, Food Will 2000 Bt., Laczik Dé-
nes és neje Kerekcipó Kft., Racing & 
Event Medical Mentőszolgálat Kft., 
Kovács Sándor, Szatmári János ügyve-
zető igazgató Euro Kft., Gombos Atti-
la és neje ügyvezetők Lugas Vendég-
lő, Kemecsi Imre vállalkozó Berekfür-
dő, ifj. Kovács Tiborné gazdasági ve-
zető Ipartestület, Juhászné Zsadányi 
Erzsébet igazgató, Bartha András hi-
vatalsegéd Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium és Egészségügyi 
Szakközépiskola.

Ifj. Bene Sándor elnök és a „Pusztai 
Róka” Nomád Hagyományőrző Egye-
sület tagjai, ifj.Csízi Sándor és a Kar-
cagi Talpas Íjász Kör tagjai, Mészáros 
Zsolt, a Karcagi Kunlovarda tulajdono-
sa, Karcagi Lovas Egyesület, Plósz Csil-
la igazgató, Koppány Mária előadó-
művész, Soós Pál zenetanár, a Nagy-
kun Honvéd Banda vezetője és az 
együttes tagjai, Dusik István zongo-
ratanár, Sáray Mária énektanár, Erkel 
Ferenc Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény, Szűcs Attila és Donkó Imre 
énekesek, Kerekes Ágnes karnagy és 
a Városi Vegyeskar tagjai, Szabó Má-
té János középiskolai tanuló, Domján 
Sándor egyetemi hallgató, Baranyai 
Imre, Andrási Márton, Mészáros Erzsé-

bet a Városgondnokság munkatársai, 
Nagy Sándor, a Mezőőrség parancs-
noka és a mezőőrök, Kalocsay László 
Nagykun Horgász Egyesület elnöke és 
az egyesület tagjai, Szabó Imre mol-
nár, Soós Lajos vállalkozó, Ferenczi 
Sándorné bronzkoszorús mesterki-
képző, Ferenczi Andrea, Fülöp Nor-
bert elnök és a MEOE Karcagi Szerve-
zetének tagjai, Csapi Benőné csipke-
varró Kiskunhalas, Mészáros László 
kapitány, Szentesi László huszár, Or-
vos-Tóth Endre huszár, Monoki Csaba 
huszár, ifj. Györfi Sándor huszár, Or-
vos-Tóth Krisztián huszár, Kováts Mi-
hály Huszár Bandérium tagjai, Bartha 

András Karcagi Nagykun Református 
Gimnázium és Egészségügyi Szakkö-
zépiskola 

Az arató felvonuláson közremű-
ködőknek: Ács András, id. Kun Jó-
zsef vállalkozó, Rápolti István cite-
rás, Oroszné Millinkhoffer Rita tánc-
pedagógus, Kunné Nánási Móni-
ka Toporgók Tánccsoport vezetője, 
Szabó Lajosné a Zsiba tánccsoport 
vezetője.

Lovasoknak: Orvos-Tóth Endre, 
Szemerányi Attila, Németh Pamela, 
Németh Amanda, Szentesi László, Ke-
nyeres Imre, Kenyeres László, Györfi 
Sándor, Kenyeres Vivien, Márki La-
jos, Balogh Fruzsina, Szabó Mária, Bak 
Sándor, Oros Kálmán

Fogatosoknak: Kele Gábor, Oros Lil-
la, id. Mészáros István, Kun István, dr. 
Bene Sándor, Ács András, Federics Ist-
ván, Sz. Nagy András, Gődér András – 
Erdei Ferenc Kunlovarda, Kentési Imre, 
Szabó István, Kiss Virág, Németh Lász-
ló, Tüdős Mihály

A gépvezetőknek: ifj. Kun József, 
Ács Gábor, Kun Gábor, Szabó László, 
Vígh Zoltán – Sántha György, Bíró Ist-
ván, Szendrei Zoltán

Aratócsoport tagjainak: Juhász 
Gergely, Fehér Károly, Mátyus Lőrinc, 
Havasi Károly, Kun Józsefné, Mészá-
ros Dóra, Mészáros Csilla, Mészáros 
Imréné, Nagyfejeő Mihályné, Tóth Ist-
ván

Déryné Kulturális Köz-
pont  Bokréta, Pántlika, Kopogók 
méptáncegyüttesei és a Pipás zenekar

Perge Tibor, D. Nagy Ágnes, 
Mátyus Sándor, Szatmári Péter, Raj Fe-
renc, Perge Attila, Rápolti István a kar-
cagi Seňor Együttes tagjainak.

 Médiatámogatóinknak: a Kar-
cagi Hírmondó, a Karcag Televí-
zió, a Mediátor Televízió, a Karca-
gi Szuperinfó szerkesztőségeinek és 
munkatársainak.

Dobos László 
polgármester

Köszönjük Tájékoztató
az építésügyi hatóság szakhatósági és bejelentési eljárása 

során felmerült  igazgatási szolgáltatási díjakról

Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy az építésügyi hatósági eljárások 
közül az ez idáig illetékmentes építési, bontási és használatbavételi beje-
lentési eljárásért, valamint a szakhatósági eljárásért a 24/2011. (VII. 21.) 
BM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján az építésügyi hatóság ré-
szére igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az alábbiak szerint:
A rendelet hatálya 
a) az építésügyi hatóság, mint szakhatóság szakhatósági eljárására, és
b) az építési, bontási és a használatbavételi bejelentésre terjed ki.
A jelenleg is illetékköteles építési, bontási és használatbavételi engedé-

lyezési eljárás illetékei fenti rendeletmódosítással nem változnak meg.
(1) Az építésügyi hatóság számára a kérelmező vagy bejelentő (a továb-

biakban együtt: építtető)
a) a szakhatóságként való eljárásért 20.000 forint, (pl. működési enge-

dély köteles kereskedelmi tevékenység esetén)
b) telekalakítási eljárásban szakhatóságként való eljárásért érintett tel-

kenként 5.000 forint,
c) az építési és használatbavételi bejelentés esetében 10.000 forint, (pl. 

Az 50 m2 vagy annál kisebb bruttó alapterületű, 2,5 m vagy annál ki-
sebb építménymagasságú, emberi tartózkodásra nem alkalmas vagy 
nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése és használatba-
vétele, stb.).

d) a bontási bejelentés esetében 5.000 forint (pl: A 300,0 - 500,0 m3 tér-
fogatú vagy a rendezett terepcsatlakozástól mérten 4 - 6,0 m épít-
ménymagasságú építmény bontása) igazgatási szolgáltatási díjat fizet.

A díjat az építtetőnek a Karcag Városi Önkormányzat Polgármeste-
ri Hivatal 12053005-01000953-02900001 számú számlaszámára kell be-
fizetni.

A rendeletet a 2011. szeptember 5-ét követően kezdeményezett első 
fokú eljárásokban és bejelentésekben kell alkalmazni. 

További információ a Polgármesteri Hivatal Építési és Műszaki Iro-
dájától kérhető. (Polgármesteri Hivatal Karcag, Kossuth tér 1. szám I. 
emelet 10. sz. iroda)

Karcag Városi Önkormányzat
Jegyzője
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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 öve-
zetben a Kossuth és az Agrár 
Egyetemhez gyalog 10 percre frissen 
felújított kis közös költségű 4 emele-
tes tégla építésű társasházban föld-
szinti, gázfűtésű, 1,5 szobás, teher-
mentes lakás egyetemistáknak eladó. 
Befektetésnek kiváló ajánlat. Tel.: 
+36/70-300-9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 (dél-
előtti órákban).
Karcagon központhoz közel 100 m²-
es 2,5 szobás, összközműves kertes 
családi házrész (utcafronti) hozzátar-
tozó garázzsal sürgősen eladó. I.ár: 
megegyezés szerint. Tel.: +36/30-
461-6358.
Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást karcagi ki-
sebbre cserélnék. Tel.: 59/312-005 v. 
+36/30-583-4708.
Kórház úti lakótelepen 2 szobás, fel-
újított lakás eladó. Tel.: 30-461-6358.
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 csa-
ládi ház. Garázs, melléképület van. 
Fűtési lehetőségek: vegyes tüzelésű 
központi fűtés + gázkazán + 3 helyi-
ségben 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 Szolnokon 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 + cserépkály-
ha, nagy garázs, 604 m²-es telek bel-
terület. Tel.: 59/312-675 v. +36/30-263-
1504.
Ház eladó vagy hosszú távra kiadó. 
Tel.: +36/70-518-9075.
Karcag, Bethlen G. utca 41. sz. alat-
ti, 4 szobás családi ház kedvező áron 
eladó vagy tömblakásra cserélhető 
értékegyeztetéssel. I.ár: 12 M Ft. Tel.: 
+36/30-517-2434.
Jó környéken, központ közeli, régi tí-
pusú, jól karbantartott, 90 m² alapte-
rületű, összkomfortos, gáz központi 
+ cserépkályha fűtésű, rendezett por-
tájú családi ház – melléképület, ga-
rázs, fúrott kút – eladó. II. emeletig 
tömb vagy társasházi lakásra cserél-
hető. Tel.: +36/70-326-7291.
1,5 szoba összkomfortos, régi típu-
sú, kettős fűtésű kertes családi ház 
2,2 M Ft-os áron eladó. Tel.: +36/70-
326-7290.
2 szobás tégla családi ház nagy por-
tával, gyümölcsfákkal leadó vagy fő-
téri lakótelepi lakásra cserélhető II. 
emeletig. Kg., Zádor utca 28. Tel.: 
+36/70-391-4295.

Központi, 2 szobás, IV. emeleti lakás 
eladó. Tel.: +36/30-410-9337.
Kertes családi ház eladó vagy ki-
adó. Kg., Rimaszombati utca 7. Tel.: 
+36/30-249-1350.
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.
Termőföldet vásárolnék Karcag, 
Kisújszállás, Kenderes, Kunmadaras 
környékén. Tel.: +36/30-450-5723.
Karcag központjában, a Madarasi út 
33. sz. alatt 3 lakásos családi házban, 
a harmadik kis előkertes, felújított 70 
m²-es, gázkonvektor + cserépkály-
ha fűtésű, alacsony rezsijű, fúrott kút, 
mobil garázs, tárolókkal, mozgássé-
rült részére kialakított önálló lakás 7,8 
M Ft-ért eladó. Tel.: +36/30-236-5858.
Karcagon cserépkályhás, gázkonvek-
toros, 1,5 szobás családi téglaház sür-
gősen eladó. U.itt cefre eladó. Tel.: 
59/400-802 (8 óráig, délben és 18 órá-
tól)
Karcag kertvárosi részén eladó egy 
80 m²-es, 2 szoba + ebédlős, felújított 
családi ház. Kettős fűtési rendsze-
rű – gáz- és vegyes tüzelésű kazán. 
Rendezett 550 m²-es udvar termő 
gyümölcsfákkal, fúrott kúttal, garázs-
zsal. Lakáscsere érdekel. Tel.: +36/70-
326-7293.
Karcagon 3 szoba + nappalis családi 
ház eladó. Budapesti csere is érdekel. 
Tel.: +36/30-936-4220.

Albérlet 
Kertes kis ház bútorozva kiadó. Tel.: 
+36/30-367-9521.

Állás
Szakmunkás bizonyítvánnyal ren-
delkező vízvezeték szerelőket kere-
sünk németországi munkára. Német 
nyelvtudás előny. Nem magyar vál-
lalkozók vagyunk! Tel.: +49/176329-
28126. Önéletrajzát az alábbi e-ma-
i l  c ímre küldje e l :  info@wps-
boeblingen.de

Állat
4 db szép kiscica ingyen elvihető. Tel.: 
+36/30-289-5103.
Trikolor és bikolor beagle kiskutyák 
eladók. Tel.: +36/30-427-0323.
Fehér, húsjellegű malacok és egy ko-
ca süldő kb. 85 kg-os eladó, termény-
re cserélhető. Tel.: 59/300-875.
Nagy testű húsgalambok fiatalok és 
költőpárok eladók. Tel.: +36/70-326-
7291.

Társkeresés
Kimondottan jó (luxus) körülmények 
között élő 45/182/95 sármos, sportos 
üzletember, aki úgy érzi, hogy belül 
még gazdagabb érzelmi világú, kere-
si önmagára és társára is igényes, ki-
mondottan csinos, vékony testalka-
tú társát hosszú távú kapcsolatra 37 
éves korig. Tel.: +36/20-280-1944.

Vegyes
Tr a ns z ce n d e n t á l i s  M e d i t á c i ó ! 
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 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 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.
Eladó verseny férfi kerékpár, fénye-
zett háromajtós szekrény, valamint 
háromkerekű mozgássérült moped. 
Tel.: +36/30-236-5858.
Eladó 2 db háromajtós szekrény; ágy-
neműtartós rekamié; fotelok; heve-
rő; konyhaasztal; hokedli; elektromos 
fűnyírógép. Tel.: +36/70-326-7291.
700 db 1 gombos, 80 db 4 gom-
bos szalagcserép és 15 m kúpcse-
rép eladó. Tel.: +36/30-529-6038 vagy 
59/300-567.
Ke dves ICE ‚ N ’  GO ke dvelők ! 
Berekfürdőn szeptember 10-én – 
Falunapon – jó idő esetén elvonul 
az ICE ‚N’ GO, mint a költöző madár, 
hogy jövőre újra visszatérhessen 
HOZZÁTOK!
Eladó Naumann elektromos varró-
gép; szőlőprés zúzóval; paprika dará-
ló; ásó; kapa; vasvilla; csákány; fejsze; 
gereblye; kőműves kalapács; kasza 
kalapács; lapát; fogók; fúró tokmá-
nyok; kasza. Érd.: Kg., Hunyadi utca 
40. Tel.: +36/70-532-6644.
Bontott cserépkályha és itáliai kaka-
sok eladók. Érd.: Kg., Vasút u. 54.
Eladó új nagy szőnyeg (180x250 cm 
– 10.000 Ft), kétkerekű húzóskocsi 
(7.000 Ft), üstház üsttel (10.000 Ft), 6 
személyes ebédlő asztal (8.000 Ft), 
ágyneműtartó (5.000 Ft). Érd.: Kg., 
Szent I. sgt. 36. (10-16 óráig).
2 db jó állapotban lévő boros hor-
dó (110 és 130 l) eladó. Tel.: +36/30-
252-8698.
Bontott cserépkályha eladó. Hízót 
beszámítok. Tel.: 59/312-781.
Bicikli gyerekülést vásárolnék. Tel.: 
+36/30-688-4630.
Költözés miatt sürgősen eladó 2 db 
Relax fotel; 2 db éjjeli szekrény; 2 db 
franciaágy (140x190 és 180x200); TV-
állvány; fényezett szekrénysor; rá-
csos kiságy. Ár: helyszíni megtekin-
tés után, megegyezés szerint. Tel.: 
+36/70-326-7293.
Vadász zakó, vadász ing több méret-
ben, férfi néptáncosnak bő ujjú ing 
melengél, egy közepes méretű fér-
fi alkalmi öltöny inggel eladó. Tel.: 
+36/30-835-0953.

Eladó 2 db ajtó (1 zárt, 1 üveges, 
205x90-es); 4 db reluxa redőny; nagy 
tekercs fólia alsóépület szigetelésé-
re. Tel.: +36/70-278-8332. Áron alul el-
adó: 4 db 50 l-es és 2 db 30 l-es gyá-
ri hordók; 30 db egyenes és 20 db 
sarok bontott kályha csempe; 170-
es öntvény kád; 600 l-es szilva cefre; 
gyermek járóka, autó ülőke 1-1 db; 2 
db szőlőprés. Tel.: 59/400-526.
Vásárolnék elektromos vagy benzi-
nes fűkaszát, bontott téglát, olcsó 
beltéri burkolólapot, csempét. U.itt 
24 m vas szerkezetbe szerelt kemény-
fa kerítés eladó. Tel.: 59/312-562 vagy 
+36/30-835-0953.
Különleges női alkalmi ruhák eladók; 
kis fúnak és kislánynak keresztelő ru-
ha bérbe elvihető. U.itt konfirmálós 
és koszorús kislány ruha eladó. Tel.: 
59/312-562 vagy 06/20-411-9686.

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. BUCSAI MALOM 
VENDÉGHÁZ. Tel.: +36/70-328-5738.
Matematikából és fizikából korrepe-
tálást vállalok, valamint szakdolgo-
zatok gépelése, szövegszerkesztés, 
névjegykészítés. Tel.: +36/20-334-
6689.
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fizet-
ni? 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.
Diákok kutyasétáltatást vállalnak. 
Tel.: +36/30-327-5124.
VEDD ÖLBE, RINGASD, ÉNEKELJ! 
K isgyermekkori zenei nevelés. 
Ringató foglalkozás szeptember 7-től 
minden szerdán 10-10:30 óráig a 
Városi Csokonai Könyvtárban. Tóthné 
Kovács Márta óvónő, Ringató foglal-
kozásvezető. Tel.: +36/30-489-2076.
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, 
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.

Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, férfi 
szövet és bársony nadrág; bőrkabát 
varrását rövid határidőre vállalom. 
Tel.: 59/311-910.

Német nyelvből fordítást, korrepe-
tálást, tanítást, egészségügyi szak-
nyelv oktatást vállalok. Tel.: 59/311-
477.

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

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.

Gázkészülékek cseréje, javítása, kon-
nektorok, bojlerek, fali cirkálók, ál-
ló kazánok javítása, cseréje, vízfű-
tés 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 ka-
merás készülékek telepítése, kapu-
zár, garázskapu szerelés, javítás. 0-24 
óráig. Tel.: +36/70-264-3660.

Grundfos márkaszerviz vállalja min-
denféle szivattyú javítását, szerelé-
sét, telepítését magánszemélyek-
nek, közületeknek is. Szivattyúzás, 
vagyonmentés 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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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Augusztus 28-án a nappa-
li órákban egy karcagi lakos 
Hauser típusú, sárga színű, 
26-os női kerékpárját vittel el 
a tolvaj, mely a MÁV állomás 
területén lévő kerékpártároló-
hoz volt lezárva. A kár 16.500 
Ft.

Augusztus 29-én délután 
szintén a MÁV állomás előt-
ti kerékpártárolóból az oda le-
zárt arany-titán színű, 26-os 
férfi kerékpárt lopta el isme-
retlen tettes, amivel 41.000 Ft 
kárt okozott.

Augusztus 29-én délután 
egy karcagi lakos udvarán lé-
vő melléképületből két db 
amerikai staffordshire terrier 
szuka kölyökkutyát tulajdoní-
tott el a tolvaj, amivel 50.000 
Ft kárt okozott. 

Szeptember 02-ára virra-
dóra egy karcagi lakos mellék-
épületének ajtajáról verte le a 
lakatot a tettes, és nyolc kacsát 
lopott el, amivel 15.800 Ft kárt 
okozott.

Szeptember 02-ára virra-

dóra egy karcagi cég udva-
ri aknájában található két db 
úszó kapcsolót tulajdonította 
el ismeretlen tettes, valamint 
levágott 25 m 4x2,5 földkábelt 
és egy 6 m hosszú 2,5 gumiká-
belt, valamint egy kapcsoló-
szekrény alumínium alját tu-
lajdonította el. A lopási kár 
80.000 Ft, a rongálási kár ké-
sőbb kerül megállapításra.

Szeptember 02-án délelőtt 
a biztonsági őrök egy karcagi 
üzletben tartottak vissza egy 
nőt, aki három levél Biovanne 
szépségvitamint rejtett ké-
zitáskájába lopási szándék-
kal. Cselekményével 1.990 Ft 
anyagi kárt okozott a bolt ré-
szére, mely megtérült a vissza-
adással.

Szeptember 04-én délután 
az egyik helyi mezőőr segítsé-
gével három személlyel szem-
ben indult szabálysértési el-
járás, akik a Lóger út melletti 
kukorica tábláról hat zsák ku-
koricát loptak. A 12.000 Ft-os 
kár lefoglalással megtérült.
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2011. szeptember 9. péntek

18.00  Műsorajánló
18.05  A Halasi Csipke
18.30  A hortobágyi kisvonat
18.40  Egészség klub
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Kovácsné Kerekes 

Katalin
 Téma: tanévnyitó
 Karcagi Hírek
 Thürmer Gyula Karcagon
 Tanévnyitó értekezlet 
 Golf tábor volt Berekfürdőn
 Háttér
 Dr. Nyíri László professzor 

úr
20.10 Nagykunsági Kulturális Na-

pok
 Sáray Band műsora

2011. szeptember 13-14. 

kedd-szerda

18:05  Jöjjetek Hozzám - Reformá-
tus istentisztelet

18:55  Karcagi Hírek

19:20  A Hit Szava - Római Katoli-
kus szentmise

20:40  Zenés Fürdő Show - Andy, 
Karcagi Nagy Zoltán

2011. szeptember 15. csütör-

tök

18.00  Műsorajánló
18.05  Kenyérszentelés
18.3   Nótacsokor
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Kovács Sándor
 Téma: aktuális politikai kér-

dések
 Karcagi Hírek
 Óvoda felújítás
 Mezőgazdasági körkép
 Gyermek horgászverseny
 Elkészült a plébánia
 Háttér
 Téma: tanévkezdés
20.10  Nagykunsági Kulturális Na-

pok
 Seňior koncert

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

Születés

Rózsa Csilla – Vadász Zsolt
Kg., Tiszta u. 25. 
 Csilla Emília
Fodor Mária – Magyar Ist-
ván
Kg., Kossuth tér 15.  Éda
Fehér Terézia – Magyar Sán-
dor
Kg., Jónás B. u. 3.  Sándor

Halálozás

Erdei István
Karcag (1946.)

Labdarúgás

Szajol – Karcag 2:0 (1:0)
Szajol, 200 néző. Jv.: Czékus 

Lajos (Agócs J., Jancsó Zs.)
Karcag: Móga, Henk, 

Orosz, Kovács Cs., Rajcsányi, 
Bukovszki, Szívós Gy., 
Szentannai, Erdei, Földi, Ba-
logh R. (Szőke R.)

Edző: Orosz István
A nyolcadik percben Papp 

lövése a felső lécen csattant. 
A negyvenharmadik percben 
Dalmadi fejesét Móga védte, 
de a labdáért vívott közelharc-
ban a hazai csatárt lerántot-
ták – 11-es. A büntetőt elvég-
ző Bogdán a jobb alsó sarokba 
lőtt (1:0). A hatvannegyedik 
percben Kuruczot buktatták 
a 16-os sarkánál. A szabad-
rúgást Donkó a bal felső sa-
rokba rúgta (2:0). A nyolcva-
nadik percben Bogdán köze-
li lövését Móga vetődve védte. 
A nyolcvanhatodik percben 
Tóth betört a 16-oson belül-
re, azonban Kovács Cs. szere-
lés közben lerántotta – 11-es. 
A büntetőt Donkó a jobb ol-
dali kapufára lőtte. 

Jók: Kispál, Guba, Dalmadi, 
Bodnár, Benedek ill. 
Bukovszki, Erdei

Kun Mihály: Mezőnyben 
kifejezetten és jól passzoló el-

lenfelet, nagy lelkesedéssel és 
akarattal tudtunk győzni.

Orosz István: Sajnos olyan 
helyzetben vagyunk, hogy 
semmi sem sikerül, de dol-
gozunk tovább, hogy az első 
győzelmet megszerezzük.

Öregfiúk Labdarúgó Torna

Amint azt Varga Lászlótól, 
a torna szervezőjétől megtud-
tuk, az volt a céljuk, hogy a 
korábbi karcagi csapatokban 
szereplő volt játékosokat egy 
torna keretén belül összever-
buválják. A karcagiakon kívül 
még két település, Túrkeve és 
Kisújszállás „régi” labdarúgói 
is beneveztek. 

Eredmények: Karcag – 
Túrkeve 7:1, Karcag – Kis-
újszállás 4:4, Kisújszállás – 
Túrkeve 2:2. 

Karcagi játékosok: Kun 
Sándor, Bíró László, Kocsis Já-
nos, Vályi István, Szabó Jó-
zsef, Varga László, Lajkovics 
János, Varga János, Varga 
Zsolt, Békési Lajos, Bernáth 
Sándor, Garáz Péter, Petró Ist-
ván, Oláh Attila, K. Nagy Gá-
bor. Játékvezetők: Kálmán 
Imre és Fodor Károly.

B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság

Szeptember 9. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

Szeptember 10. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt.

Szeptember 11. vasárnap
 Betánia – Széchenyi sgt.

Szeptember 12. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

Szeptember 13. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Szeptember 14. szerda
 Berek – Kiss A. utca

Szeptember 15. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér

Szeptember 16. péntek
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca

Gyógyszertári ügyelet

2011. augusztus 18-20-án a 
karcagi Sportcsarnokban ke-
rült megrendezésre a Megyei 
Asztalitenisz Szövetség és a 
karcagi Asztalitenisz Szak-
osztály közös rendezésében a 
Szent István nyílt Nemzetközi 
Asztalitenisz Kupa versenye. 
Csornai Csaba, a szakosztály 
vezetője elmondása alapján 
csúcsnevezés érkezett, azaz 
270 versenyző állt az asztalok 
mögé. Szerbiából, Romániá-
ból, Ukrajnából és Ausztriá-
ból is érkeztek versenyzők. Az 
első napon az utánpótláskorú 
versenyzők szerepeltek, neve-
zetesen az újonc I-II, serdülő 
és ifjúsági korcsoportokban. 
Eredményességben a magyar 
serdülő válogatott versenyzői 
domináltak. Az újonc korosz-
tályban Románia és Szerbia 
versenyzői érték el a legjobb 
eredményeket. A második na-
pon az ifjúsági és felnőtt kor-
osztály képviselői szerepeltek, 
szinte a teljes magyar élvonal 
részvételével. A harmadik na-
pon a szokásos, országos ve-
terán sorozat mérkőzései ke-
rültek sorra. A versenyszámok 
helyezettjei kupa, emléktárgy 
és éremdíjazásban részesül-

tek. A verseny befejeztével a 
résztvevők elégedettek vol-
tak a rendezéssel. Nagy részü-
ket visszavárják a Péter László 
emlékversenyre, mely október 
közepén kerül megrendezésre.

B. I.

Szent István nyílt Nemzetközi 
Asztalitenisz Kupa

Horgászverseny

Vasárnap (szeptember 4-én) a nyárutói szép időben a Téglagyá-
ri tavon került sor a Nagykun Horgász Egyesület gyermek- és if-
júsági versenyére. A verseny az idén is népszerűnek bizonyult, hi-
szen 18 gyermek és 11 ifjúsági kategóriás horgász foglalt helyet a 
tóparton. A 9 – 11 óráig tartó verseny eredményei: gyermek kor-
csoport: 1. Horváth Lajos Gergő (3,28 kg), Juhász Erik (2,6 kg), 3. 
Pethő Gábor (1,82 kg), ifjúsági korcsoport: 1. Csorba Dávid (1,4 
kg), 2. Pandúr József (1,12 kg), 3. Márki Richárd (0,9 kg).

- egy -


