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KARCAGI
HÍRMONDÓ

A Tisza-tavi Polgármeste-
rek Találkozóját az idén ok-
tóber 7-én, Tiszanánán ren-
dezték meg. A rendezvény-
nek több karcagi vonatko-

zású momentuma is volt. 
Mindenek előtt az, hogy az 
évenként kiosztott elismeré-
sek között az „Év Tisza-ta-
vi Jegyzője” díjat ezúttal Ró-

zsa Sándornak, Karcag Város 
címzetes főjegyzőjének ítél-
ték oda, kiemelve kimagasló 
szakmai tudását, hivatástu-
dattal végzett munkáját.

A találkozón megjelent, 
és egy pódiumbeszélgetésen 
részt vett dr. Fazekas Sán-
dor vidékfejlesztési minisz-
ter, városunk korábbi polgár-
mestere, akivel a programot 
megelőzően sikerült egy vil-
láminterjút készíteni a nem-
rég megrendezett Országos 
Mezőgazdasági és Élelmi-
szer-ipari Kiállítás tapaszta-
latairól, és a hazai mezőgaz-
daság legégetőbb kérdéseiről. 

Regionális elismerés, OMÉK, Birkacsárda …

Folytatás az 5. oldalon

Október 23.

Meghívó
1956-2011

Karcag Város Önkormányzata
és a Polgármesteri Hivatal nevében 

tisztelettel meghívjuk 
Önt és Kedves Családját

az
1956-os forradalom és szabadságharc 55. 
és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 22. 

évfordulója tiszteletérerendezendő
városi ünnepségre

Időpont: 2011. október 23.

945  Az országzászló ünnepélyes felvonása
 a Kossuth téren
 Közreműködnek a Kováts Mihály Huszárbandérium
 huszárjai és a Nagykun Honvédbanda
1000  Ünnepi istentisztelet
 a református templomban
 Igét hirdet: Nt. Koncz Tibor
 vezető lelkész
1100 Ünnepi megemlékezés
 a városháza előtti téren
 Nemzeti ünnepünket méltatja:
 Kovács Sándor,
 a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Elnöke
 „Magyarok vére”
 ünnepi műsor
 Közreműködnek:
 Szabó Kitti és Domokos László színművész,
 Sándor Norbert tárogatós,
 Koppány Mária előadóművész
 és a Nagykun Honvédbanda
 Koszorúzás
 a városháza falán elhelyezett 1956-os emléktáblánál
 A koszorúzási ünnepséget levezeti:
 Kovács Szilvia
 alpolgármester
1235 Koszorúzás
 az Északi Temetőben
 Kemény Pál, az 1956-os forradalom karcagi
 mártírja sírjánál
 Emlékező beszédet mond:
 Nt. Konczné Lehoczky Krisztina
 református lelkész

Az ünnepi megemlékezés helyszíne
rossz időjárás esetén a városháza díszterme lesz.

Az Északi temetőhöz 12.25 órakor autóbusz indul
a Bajcsy-Zsilinszky utcai parkolóból.

Rózsa Sándor az „Év Tisza-tavi Jegyzője”

A városi önkormányzat, a 
pártok, társadalmi szer-
vezetek, egyesületek kép-
viselői és a karcagi isko-
lák ifjúsága emlékezett, az 
1849. október 6-án Ara-
don kivégzett táborno-
kokra, a forradalom és 
szabadságharc vértanúira. 
Az aradiak karcagi emlék-
helyénél lefolyt ünnepség 
szónoka Németh Szilárd 
Csepel (Bp., XXI. ker.) 
polgármestere volt.

Az ivailovgrádi Meraklii 
Néptáncegyüttes, a bucsai 

Árvalányhaj Kamara Nép-
tán cegyüttes,  Karcagról 

a Pántilka és a Bokréta 
Néptáncegyüttesek, a Ci-
terakör valamint a Nagy-
kun Református Gimnázi-
um énekkara voltak a Biljana 
Néptáncegyüttes szokásos 
őszi gálájának vendégei ok-
tóber 8-án. A polgármes-
teri köszöntő és Pánti Ildi-
kó üdvözlő szavai után fel-
lépő együttesek színvona-
las műsort mutattak be. A 
bolgár és a magyar dal és 
tánc ünnepévé előlépett gá-
la négy órán át szórakoztat-
ta a mozitermet megtöltő kö-
zönséget. 

Az aradi vértanúk emléknapján

Bolgár és magyar kultúrával a szívünkben 
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Közéleti szilánkok

Hitel, világ, 
áfium

(avagy a végtörlesztés 
dilemmái)

Miközben országosan folyik a tíz éven-
kénti kötelezően előírt népszámlálás (szá-
mos értetlenséggel és komoly KSH mód-
szertani baklövéssel is övezve, amelyről 
egy későbbi jegyzetemben írok majd ), a 
lakosság egy részében zajlik a pénzszám-
lálás, hogyan is tudnák megoldani hitelük 
végtörlesztését. A bankok többsége lát-
szólag elfogadja a kormány ezzel kapcso-
latos rendelkezéseit, de mégis úgy tűnik, 
„fű alatt” trükközni óhajtanak.

A hitel régi magyar kifejezés. Ha meg-
nézzük jobban, a szó gyöke a hit (latin 
megfelelője a credo – amiből a credit is 
származik). Ez föltételezi, hogy a hitel és a 
hitelezés valamilyen bizalmi viszonyra kel-
lene hogy épüljön. Hallottam, hogy a na-
pokban megalakult valamiféle civil társa-
ság, amely a „Barátunk a bank” szlogen-
nel kíván egyezkedni a bankokkal. Nos, 
nem tudom milyen sikereket fog majd el-
érni. A bankoknál ugyanis tudjuk mi áll a 
középpontban: a pénz, kamat, és hozam. 
A magyar nyelvben, amikor anyagiakról 
beszélünk, valójában a pénzre gondolunk, 
ill. az ebből származó javakra. Nem min-
dig volt ez így, a pénz valamikor szellemi-
séget is jelentett, nem csak anyagiassá-
got. Ugyanis a kezdeti pénz az arany volt. 
Az arany szóból származik az arány és az 
érték szó is. (Közös gyökük az ar és az er: 
így alakult ki pl. az erény szavunk is.) Má-
ra már sok minden megváltozott a pénz 
körül. Egyes közgazdászok szerint a szel-
lem kiszabadult a palackból, és azt is ne-
héz megállapítani, hogy milyen hatalmas-
ságok irányítják a pénzmozgásokat és va-
lójában mekkora pénzmennyiség mozog 
a világban, stb. Ezeket laikus fejjel lehetet-
len átlátni és megérteni.

A „bankbarát” egyesületnek viszont 
ajánlanék egy régi tanmesét a „pénzmoz-
gásokról”, amit a hétköznapi ember is 
megért. „Valamikor régen egy kis indiai fa-
luban egy idegen ember felajánlotta a fa-
lusiaknak, hogy aki majmot fog a környé-
ken, fejenként ad érte 10 dollárt. A falusi-
ak örültek, mert tudták, hogy az erdőkben 
több ezer majom él, kezdték hát begyűjte-
ni. Az emberünk ki is fizette, majd mikor 
alábbhagyott a begyűjtés, emelte az át-
vételi árat 20 dollárra. A falusiak újra fellel-
kesültek és hozták be az újabbakat. A maj-
mok csakhamar megfogyatkoztak. Embe-
rünk 25 dollárt ígért, de már így is nagyon 
nehezen lehetett majmot fogni. Akkor a 
férfi közölte, most 50 dollárt ad a majmo-
kért, de sürgős ügyben el kell utaznia, eze-
ket majd a helyettese veszi át. Miután el-
utazott, a helyettese azt mondta a falusi-
aknak: nézzétek ezt a sok ezer majmot, 
amik itt vannak a ketrecekben. Én eladom 
nektek 35 dollárért, és a főnök, amikor 
visszajön, nektek majd kifizeti darabjáért 
az 50-et. A falusiak minden pénzüket ösz-
szeszedték és megvásárolták 35-ért a maj-
mokat. Ezután a falusiak soha többé nem 
látták sem az embert, sem a képviselőjét, 
csak a rengeteg majom mászkált a kör-
nyéken, úgy, mint azelőtt”.

- ács - 

HÍREK

Szülői tájékoztató
Előkészítő foglalkozások 

indulnak református isko-
lánkban, nagycsoportos óvo-
dások részére, a 2012/2013-as 
tanévre.

A szülői megbeszélés idő-
pontja: 2011. október 24. (hét-
fő) 1700 óra.

Helye: református iskola I. 
emelet (Karcag, Kálvin u. 2.), 
tel.: 59/400-577.

Minden érdeklődő szülőt 
szeretettel hívunk és várunk.

Iskolavezetés

Meghívó
A Karcagi Általános Isko-

lai Központ Kiskulcsosi Tag-
iskolájának Nevelőtestülete és 
Szülői Közössége tisztelettel 
és szeretettel meghívja Önt és 
kedves családját 2011. novem-
ber 12-én (szombaton) 19 órai 
kezdettel a hagyományos Őszi 
Alapítványi Báljára az intéz-
mény tornatermébe.

Színházbérlet
A Déryné Kulturális, Tu-

risztikai, Sport Központ és 
Könyvtár meghirdeti 4 elő-
adásra szóló színházbér-
letét a 2011/2012. színházi 
évadra a budapesti Körúti 
Színház vendégjátékára.

A régi bérletesek és az új 
érdeklődők október 3-tól 
vásárolhatják meg változat-
lan áron a bérleteket a Kö-
zönségszolgálati Irodában.

1-10. sor: 8.000.- Ft
11-19. sor: 6.500.- Ft
Erkély páholy: 8.000.- Ft
Erkély szék: 6.500.- Ft
Előadások:
2011. NOVEMBER 22. 

19 óra
Dr. Vitéz Miklós-

Vadnai László: Meseautó

Eisemann Mihály-
Szilágyi László: Én, és a 

kisöcsém
Marcell Archard: A bo-

lond lány
Galambos-Turcsán-

Meskó: Kell egy színház
A műsor és időpont vál-

tozatás jogát fenntartjuk!

Meghívó
2011. október 15-én 18 

órakor a Szent István ró-
mai katolikus templom-
ban Steve Taylor-Szabó 
pánsípművész koncertet 
tart, melyre szeretettel vár-
juk Önöket.

Jegyek a plébánián kap-
hatók. Felnőtt: 1.000 Ft, 
gyerek-diák: 500 Ft.

Mazsorett
 Vezeti: Györfi Dalma
 Időpont: Utánpótlás (8 éves kortól) Szerda 

15:00-16:00
   Haladó (14 éves kortól) Szerda 17:00-18:00
 Helye: Déryné Kulturális Központ
Néptánc csoportok
 Időpont: 
 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
 Rozmaring  péntek 20:00-21:00
 Vezeti: Oroszné Millinkhoffer Rita
 Helye: Déryné Kulturális Központ
Toporgók 
 Vezeti: Kunné Nánási Mónika
 Időpont:  kedd: 17:00-18:00, 
 csütörtök: 17:00-18:00
 Helye: Déryné Kulturális Központ
Zsiba 
 Vezeti: Bíró Attila 
 Időpont:  szerda: 17:00-18:00, 
 péntek: 17:00-18:00
 Helye: Déryné Kulturális Központ
Sakk 
 Vezeti: Egyed Zsolt
 Időpont:  péntek 15:00-21:00
 Helye: Déryné Kulturális Központ
Tűzoltó
 11-14 éves korú fiúk jelentkezését várjuk
 Vezeti: Sebők János őrnagy
 Időpont:  kedd 14:30-16:00
 Helye: Tűzoltóság

Modellező
 8 éves kortól
 Vezeti: Szabó László
 Időpont:  péntek 16:00-18:00
Kun Kuckó
 10 éves kortól
 Vezeti: Szabó Péterné drámajáték vezető
 Időpont: 2011. október 10. (hétfő) 16:00-

18:00
 Helye: Déryné Kulturális Központ
Nótaklub
 Vezeti: Márkus Ilona
 Időpont:  kedd 15:00-17:00
 Helye: Déryné Kulturális Központ
Karcag Város Vegyeskara
 Vezeti: Kerekes Ágnes
 Időpont:  péntek-szombat 18:00-20:00
 Helye: EFAMI 
„Életet az éveknek” Nyugdíjas klub
 Vezeti: Walter Jánosné
 Időpont: a hónap 1. és 3. hétfője 15:00-

17:00
 Helye: Déryné Kulturális Központ
Nyugdíjas Pedagógus Klub
 Vezeti: Mátyusné Kiss Pál Róza
 Időpont: a hónap utolsó hétfője 15:00-17:00
 Helye: Déryné Kulturális Központ
Gombász
 Vezeti: Széll Attila
 Időpont:  csütörtök 17:00-18:00
 Helye: Csokonai Könyvtár
Barna Gyöngyök
 Vezeti: Farkas Zoltánné
 Időpont:  szombat-vasárnap 16:00-18:00
Pacsirta Népzenekör
 Vezeti: Dr. Fazekas Mihály
 Időpont:  péntek
 Helye: Déryné Kulturális Központ

Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 
5300 Karcag, Dózsa György u. 5-7.

Telefon: 59/503-224
Szakköreinek

A Gyermeképség Alapítvány - a Kátai Gá-
bor Kórház vezetőségének engedélyével és 
megtisztelő támogatásával, valamint dolgo-
zóinak aktív részvételével 2011. november 
04-05-én rendezi meg a III. Karcagi Gyer-
mek-egészségügyi Napokat. A korábbi ha-
gyományokat folytatva - figyelembe véve az 
eddigi résztvevők ajánlásait - állítottuk össze 
idei programunkat.

Rendezvényünk témája a heveny és a hosz-
szú távú életmentés.

Ezen vezérfonal mentén hallgathatunk 
meg – mindenki okulására - értékes előadá-
sokat, részt vehetünk a gyakorlati oktatáson 
és belekérdezhetünk előadóink kerekasztal 
polémiájába.

Szokásunkhoz híven a program része az 
egészséges ételek bemutatója és kóstolója, 
könyvbemutató, valamint a jelenlévő gyer-
mekek kézműves foglalkoztatása, tornázta-
tása.

Jó program az egész családnak így az őszi 
szünet végén.

Szeretettel várjuk a gyermekeket, szülő-
ket, nagyszülőket, pedagógusokat, egészség-
ügyi dolgozókat, orvos kollégákat. Egyszóval 
mindenkit, aki gyermekekkel találkozhat és 
ha kell, segíteni is szeretne.

Őszintén reméljük, hogy ismét sikeres, in-
teraktív, vidám, ám annál tanulságosabb 
órákat fogunk együtt tölteni.

Helyszín: Kátai Gábor Kórház, Előadóte-
rem, I. emelet

Célközönség: gyermekek, szülők, nagyszü-
lők, nevelők, szociális gondozók, valamint 
pedagógusok, orvosok, szakdolgozók, védő-
nők.

Fővédnökök: Dr. Varga Mihály Miniszter-
elnökséget vezető államtitkár

Dr. Fazekas Sándor Vidékfejlesztési mi-
niszter

Dobos László Karcag város Polgármestere
Védnök: Dr. Nagy Mihály Főigazgató Kar-

cag, Kátai Gábor Kórház
A rendezvény ideje alatt:
• Ételbemutató (funkcionális, bio és diétás 

ételek), kóstoló
• Gyermekeknek a témához kapcsolódó já-

tékos, nevelő jellegű foglalkozások
• Toy Run 2011 Jótékonysági motoros vo-

nulás adományának ünnepélyes átadása a 
Gyermeképség Alapítvány részére (2011. no-
vember 05. szombat)

Egészségügyi szakdolgozók és orvosok részé-
re a tudományos ülés akkreditálása folyamat-
ban.

Részvételi díj a kreditpontot igénylőknek 
500 Ft. (A befolyt pénzösszeg a konferencia 
nyomdai kiadásainak fedezésére fordítódik.)

Mindenkit szeretettel várunk Karcagon 
2011.november 04-05-én!

III. Karcagi Gyermek-egészségügyi Napok
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Par la men ti Nap ló

A múlt hét elmaradt króni-
kájához tartozik egy rövid be-
számoló. A parlamenti nap-
lót ugyanis ezúttal Szaud-
Arábiából kellett volna kül-
denem. Október 3-5. között 
hivatalos magyar delegáció 
utazott Rijádba, a szaudi fő-
városba. Ezzel véget ért az a 
hatéves csendszünet, ami a 
magyar-szaudi kapcsolatokban 
Gyurcsány Ferenc korábbi mi-

niszterelnök félresikerült, sze-
rencsétlen mondata miatt be-
állt, amelyben terroristáknak 
nevezte a szaudi focistákat. In-
nen kellett a kapcsolatokat új-
raépíteni.

A repülőtér mellbevágó 39 
fokos hősége után sűrű prog-
ram következett. A világ egyik 
leggazdagabb országa egyre 
inkább függetlenedni akar az 
olajtól, ezért mezőgazdaság-
ban, energiatermelésben, tu-
dományos kutatásban jelen-

tős fejlesztéseket tesz. A gaz-
daság alapja és forrása persze 
még mindig az olaj, de példa-
mutató, ahogy már készülnek 
az olaj utáni korszakra. A tu-
dományos központban egész 
falunagyságú napkollektor te-
lepítését készítik elő a télen is 
30 fokos sivatagba. A változás 
közben maradtak a biztos pon-
tok: hagyomány, tradíció, val-
lás.

Európai ember számá-
ra meglepő, milyen tisztelet-
tel és fegyelemmel tartják be a 
helyiek a vallás és a hagyomá-
nyok szabályait. Nőkkel alig 
lehet találkozni, hiszen a leg-
több helyen férfiak dolgoznak. 
Alkohol nincs, büntetik azo-
kat is, akik ennek behozatalá-
val próbálkoznak. A hagyomá-
nyos arab viselet nem kötelező, 
de öltönyös ember szinte csak 
külföldi lehet. A találkozások-
nál érdemes olyan apróságok-

ra is figyelni, hogy ne érintsük 
bal kézzel a tárgyaló partnert, 
ne fújjunk orrot, ne takarjuk el 
az arcot, és ne látszódjon a ci-
pőtalpunk, vagyis ne nyújtsuk 
ki a lábat, a talpak maradjanak 
a földön. Az idősek tisztelete 
hagyományosan erős, a szaudi 
király 87 éves, helyettese, a je-
lenlegi belügyminiszter 78 esz-
tendős. Ez utóbbival a vacsora 
közel éjfélig tartott, de cseppet 
sem érződött rajta fáradtság.

Mi keresni valója lehet Ma-
gyarországnak az Arab-félszi-
geten? Magyarországnak kelet 
felé is nyitnia kell! A kormány-
zati és üzleti tárgyalásokon 
biztató lépéseket tettünk azért, 
hogy magyar agrártermékek 
jelenjenek meg, az egészség-
ügyben a nálunk tanuló szaudi 
diákok száma nőjön, víz- és 
energiagazdálkodásban ma-
gyar cégek lépjenek a helyi pi-
acra, közös vállalkozások in-
duljanak. Lehetőség van fej-
lett informatikai technológiák 
exportjára Magyarországról, 
és sokkal több lehetőség van a 
turizmus erősítésének Szaud-
Arábiából termálfürdőink irá-
nyába. Mindennek első lépé-
se a légiforgalom újraindítá-
sa kell legyen, hiszen Prágába 
van repülőgépjárat, Budapestre 
nincs. Néha csak ilyen aprósá-
gokon múlik, hogy a gazdasági 
és emberi kapcsolatok feléled-
jenek, megerősödjenek.

Varga Mihály

Arab lehetőségek magyarok számára

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Október 15-16. Dr. Godó Zoltán Kg., Kőrös utca 40. Tel.: 06/30-218-5722.
Október 22-23. Dr. Magyar György Kg., Hajnal utca 22. Tel.: 06/30-852-0465.

Tűz a használaton kívüli 
szeméttelepen

Október 4-én, 15 óra 56 
perckor kezdte meg a vonu-
lást két karcagi gépjármű-
fecskendő 8 tűzoltóval Kar-
cag belterületére, a Kenderesi 
út mellett található régi, 
használaton kívüli szemétte-
lepre, ahol mintegy 200 köb-
méternyi elszáradt növé-
nyi hulladék égett. A tűzol-
tó egységek 2 „D” sugárral és 
kéziszerszámokkal avatkoz-
tak be.

Tűz a Jónás Béla utcában
Október 4-én másik tűz-

esethez is vonultak az egysé-
gek. Ezúttal a déli külváros-
ban, a Jónás Béla utca egyik 
üresen álló telkén keletke-
zett tűz, az ott felhalmozott 
növényi hulladékban, sze-
métben. Az oltási munkála-
tok 19 óra 7 perckor kezdőd-

tek és 19 óra 25 percig tartot-
tak, 2 „D” sugárral és kézi-
szerszámokkal.

Aljnövényzet tüzek Kunma-
darason

Október 5-én, két alka-
lommal is vonultak Kunma-
darasra, elszáradt aljnövény-
zet tüzéhez a karcagi tűzol-
tók. 11 óra 14 perckor Kun-
madaras külterületére, ahol 
az ún. Nagykertben égett 
1 hektáron az aljnövény-
zet. Az oltási munkálatok itt 
13 óra 4 perckor értek véget. 
Ezt követően 16 óra 21 perc-
kor a László majorba vonul-
tak, ahol 3 hektárnyi terület 
égett. Az utómunkálatok 18 
óra 5 percre értek véget.

A hétvége aljnövényzet tüzei
Október 7-9. között össze-

sen 7 alkalommal vonultak 
elszáradt aljnövényzet, tar-

ló tüzéhez a karcagi tűzol-
tók. Pénteken Kunmadaras-
ra, ahol mintegy 1 hektárnyi 
területen nádas égett, ami-
nek az eloltása mintegy más-
fél órát vett igénybe. Ezután 
a Karcagi-pusztára vonultak, 
ahol a 4. számú főút mellett 
száraz fű égett. Szombaton 
újra Kunmadarasra vonul-
tak, ahol az Őrsi út mellett 
mintegy 1000 négyzetméte-
ren aljnövényzet égett. Va-
sárnap első alkalommal Kar-
cagra, a Kenderesi út mellet-
ti szeméttelepre vonultak az 
egységek, majd a Pálya ut-
cára, ahol nádas égett. Ezek 
után két alkalommal is vo-
nultak Kunmadarasra, ahol 
mindkét esetben tarló égett.

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

TŰZOLTÓSÁG

TŰZKAKAS

Felhívás!
Karcag Város Vegyeskara idén ünnepli fennállásának 

100. évfordulóját! 
Az 1911-ben Iparos Dalárdaként alakult kórus 2011. november 12-
én, 18 órától a Déryné Kulturális Központban tartja jubileumi 
hangversenyét.
Várjuk minden olyan régi kórustag jelentkezését a rendezvényre, 
aki ezen időszak alatt részt vett a dalárda/vegyeskar munkájában és 
még aktívnak érzi magát egy ilyen szép eseményen való részvételre.
Ha szívesen ünnepelne együtt a kórussal ezen a napon, illetve bármi-
lyen archív fénykép, újságcikk, meghívó, plakát stb. van a tulajdoná-
ban, ami gyarapítana egy kiállítást, kérjük jelentkezzen 2011. októ-
ber 21-ig a 30/ 749-34-99-es telefonszámon, vagy a következő e-ma-
il címen: missbatyu@freemail.hu  
Szeretettel várja a jelentkezéseket Karcag Város Vegyeskara tagsága!

ÉRVIZSGÁLAT
A vizsgálat helye:

Karcag, Déryné Művelődési 
Központ

Ideje: 
2011.október.25.

Ismerje meg érrendszere állapotát 
computeres arteriográf készülékkel 

végzett fájdalommentes vizsgálattal!

SZÍVINFARKTUS? ÉRELMESZESEDÉS? 
ÉRSZŰKÜLET? AGYVÉRZÉS?

MEGELŐZHETŐ!

A vizsgálat javasolt 30 éves kortól évente egyszer. 
A vizsgálati eredményt a helyszínen szakorvos értékeli!

 A vizsgálatra való bejelentkezés:
SONOTERÁPIA CENTRUM

Telefon:06- 56/344-372

Szeptember 30. – Benedek 
Elek születésnapja – a népme-
se napja. Ezen a napon könyv-
tárosok, óvónők, pedagógu-
sok, valamint meseszerető 
gyerekek és felnőttek megkü-
lönböztetett tisztelettel fordul-
nak a népmesék felé.

A Déryné Kulturális, Tu-
risztikai, Sport Központ és 
Könyvtár ebben az évben pá-
lyázatot hirdetett, melyre a 
gyerekeknek egy-egy bagoly 
rajzát kellett elküldeni a Cso-

konai Könyvtár gyermek-
könyvtárába.  Nagyon ne-
héz volt kiválogatni a beérke-
zett 240 munka közül azokat 
a bölcs madarakat, amelyek 
nemcsak díszei, de éjszakai 
őrzői is lettek a könyveknek.  
A rajzpályázat minden neve-

zője meghívást ka-
pott a népmese napjá-
ra, ahol a Mesevarázs 
Munkaközösség Kis-
ködmön című juta-
lomjátékát nézhették 
meg.  A játszók önfe-
ledt előadása magá-
val ragadott minden-
kit, új életre kelt álta-
luk az ismert történet.  

Köszönöm a pedagógusok, a 
szülők és a gyerekek lelkese-
dését, a szép rajzokat, és kívá-
nom, hogy sose nőjék ki a me-
sék szeretetét.

Szabó Péterné 

Baglyok a Csokonai Könyvtárban 
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Kunhalom Polgári Kör

Berekfürdő története
A Kunhalom Polgári Kör 

következő összejövetelére ok-
tóber 17-én, hétfőn fél hattól 
a Déryné Kulturális, Turiszti-
kai, Sport Központ és Könyv-
tár első emeleti klubtermében 
kerül sor, ahol Elek György 

újságíró, helytörténész lesz a 
vendég. Bemutatja Berekfür-
dő történetéről szóló új köny-
vét, s beszél jelenlegi munká-
iról, terveiről. Minden érdek-
lődőt szeretettel várunk!

V. Gy.

2011. szeptember 24-én megtartott II. Béziek 
találkozóján is közel 100 főre tehető a megje-
lentek száma. Mint ahogy tavaly ősszel meg-
fogadta ez a nagy család, hogy minden év ősz 
elején megrendezi a Béziek találkozóját.

Az összegyűlt családok apraja-nagyja ezt a 
délután is nagy örömmel, ismerkedéssel, be-
szélgetésekkel töltötték el. Megemlékeztünk 
azokról, akik már nincsenek köztünk és nem 
vehetnek része e neves ünnepen. Természe-

tesen az ebédnél most is jelen volt a híres kar-
cagi birkapörkölt, melyet egy Bézi családtag 
készített el mindnyájunk megelégedésére. A 
poharazgatások közben előjöttek a kunsági és a 
hortobágyi  nóták is, melyhez egyre több fiatal 
csatlakozott. Az oly hamar elröppent szombat 
délutánon abban maradtunk, hogy találkozunk 
újra 2012 őszén ebben az erőben és egészségben.

Úgy legyen!
Bézi Ferenc

Zenei világnap
„Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi (...) 

azt akarjuk, hogy az ember ne úgy járja végig élete útját, mintha 
sivatagon menne át, hanem virágos réteken.”

(Kodály Zoltán)

Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész kezdeményezésé-
re és javaslatára az UNESCO október 1-jét A Zene Világnapjá-
nak nyilvánította. Mindez 1975-ben történt, azóta a világ min-
den pontján ezen a napon különös figyelmet szentelnek annak 
a csodának, amit zenének hívnak. 36. éve emlékezünk meg er-
re az alkalomra.

A Kiskulcsosi Református Templomban rendeztük meg diák 
hangversenyünket 2011. szeptember 30-án (pénteken) 15 óra-
kor, ahol zeneiskolásaink léptek fel: Varga László, Terjék Péter 
(hegedű), Sipos Patrik és Csanádi Zádor (vibrafon, harangjá-
ték), Sebők Lajos Csanádi András (klarinét).

Felkészítő tanáraik: Plósz Csilla, Kerekes Ágnes, Dudás Eni-
kő, Zbiskó Zoltán voltak.

Iskolánk énekkarát Csányiné Nagy Julianna tanárnő vezé-
nyelte, zongorán közreműködött Koppány Mária művésztanár.

A zene ünnepét Farkas Alexandra 8. osztályos tanuló kö-
szöntötte Kárász Izabella versével.

Köszönjük a szereplőknek, felkészítő nevelőiknek ezt a szép 
délutánt.

Horváthné Pandur Tünde

A napokban Kovács Mari-
ka, a Kunkarcagi Állatvédő és 
Állatbarát Egyesület vezetője 
kereste meg a szerkesztőséget. 
Kérése nyomán látogattunk ki 
aztán a menhelyre, ami csak 
a helyi elnevezésben menhely, 
egyébként, a hivatalos elvá-
rások szerint „csak” átmeneti 
befogadóhely.

- Az állatmenhely stá-
tuszhoz még nagyon sok fej-
lesztést végre kellene hajta-
nunk – tájékoztat az elnök-
nő. - Az ezzel kapcsolatos eu-s 
elvárásokkat jó esetben is több 
év alatt tudnánk csak bizto-
sítani. Így aztán a mi létesít-
ményünk megnevezése átme-
neti befogadóhely. Persze ez 
nem változtat azon a szerepen, 
amit jelenleg a városban és a 
környékén betölt.

- Mostanában hallottam 
olyanokat is, hogy az idekerülő 
kutyákat önök külföldre elad-
ják. Ezt -  elejétől kezdve és ki-
csit közelebbről ismerve az it-
teni helyzetet és az itt dolgozó 
önkénteseket -  alapvetően hü-
lyeségnek lehet titulálni. Mi le-
het az alapja a híresztelésnek?

- A befogadóhely célja – és 
ezt már többször elmondtuk – 
az, hogy az ide kerülő kutyák-
nak gazdát, megfelelő és vég-
leges elhelyezést találjunk. A 
kutyák fotóját tehát, amikor 
arra már „készen állnak” fel-
tesszük az internetre és innen 
választhatnak maguknak ked-
vencet vagy házőrzőt az örök-
befogadók. Az örökbefogadás 
többféle előírást tartalmaz, 
amire mi a kiszállítást meg-
előző két hét alatt felkészítjük 
a kutyákat. Általában a kül-
földi (elsősorban a nyugati or-
szágokban élő) örökbefogadók 
tudják megtéríteni az ezzel já-

ró költségeket, pl. az ivartala-
nítást, az oltásokat, a szállí-
tást, amik a mi pénztárcánk-
nak – mondjuk meg – fogós 
pénzek. Tehát mi csak visz-
szakapunk az említett felada-
tok elvégzését biztosító pénz-
ből, amikor egy-egy kutyát 
kijuttatunk az új gazdákhoz, 
nem pénzért adjuk őket. Hál’ 
Istennek biztonságos helyre 
mennek.

Október elején hirtelen hi-
degre, késő ősziesre váltott 
az idő, ami gazdátlan kutyák 
újabb csoportjaival töltötte 
meg a kenneleket. Etetés, ta-
karítás ideje van. Az önkén-
tesek adagolják az ennivalót, 
hordják az almot.

- Hetvennél több kutyának 
van jelenleg – mutat körbe Ko-
vács Marika. - Azért fordul-
tam a Hírmondóhoz, hogy se-
gítsen, aki csak tud.

- Milyen segítségre gondol-
tak?

- Az, hogy az ide kerülő ku-
tyák jó kondícióba kerüljenek, 
meggyógyuljanak és egészsé-
gesek legyenek, nekünk na-
gyon sok energiánkat lefoglal, 
vagyis egyébre már nem na-
gyon jut időnk. Tehát, ha va-
laki például egy hétig kijárna 

csak azért, hogy pórázra szok-
tasson egy-egy kutyát, vagy 
esetleg segítsen az ellátásuk-
ban, az nagy segítség lenne. 
Nagyon megköszönjük, ha va-
laki két-három hétre befogad 
egy műtött, esetleg egy fel-
készítésre váró kutyát. Azért 
lenne ez nagyon fontos, mert a 
felkészítés kb. két hét folyama-
tos munkát jelent. Várjuk azo-
kat, akik úgy érzik, hogy van 
ehhez kedvük, szeretik az ál-
latokat és szívesen segítenének 
nekünk. Nálunk remek közös-
ségre találhatnak és hasznos 
munkát végezhetnek, hiszen 
nagyon sok a kivert, otthonta-
lan, árva kutya. De természe-
tesen minden támogatást na-
gyon megköszönünk. Aki je-
lentkezni szeretne az említett 
munkákra, bármelyik álta-
la ismert állatvédőnknél meg-
teheti személyesen, vagy hívja 
a 06/30-272-8277 és a 06/30-
505-2760-as telefonszámot. És 
hogy jó híreket is mondjak: az 
adó 1 %-ának felajánlásából 
1,3 millió forint körüli össze-
get fogunk kapni. Mondanom 
sem kell, ez hallatlanúl nagy 
segítség lesz, amit hálásan kö-
szönünk. 

Elek György

Béziek II. találkozója

Segítség kéretik!

„Mindig van remény” Daganatos Betegekért 
Alapítvány

2010. évi beszámolójának közzététele

Az alapítvány 2007. május 15-én alakult meg. 2007. júni-
us 25-i dátummal a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 
közhasznú szervezetté minősítette.

Az alapítvány célja: Karcagon és környékén élő rákbete-
gek részére közösség létrehozása, működtetése. 

Rákbetegek részére segítségnyújtás, ismeretterjesztés, 
életmód tanácsadás, indokolt esetben szociális alapú segítő 
akciók szervezése. 

A 2009. évi pénzügyi adatok a következők: 
Bevételek: 
 Közhasznú tevékenység bevétele 150.660,- 
 Támogatás (vállalkozások, magánszemélyek, 

önkormányzat által nyújtott, pályázaton nyert) 343.476,- 
Kamat bevétel 178,-
Bevételek összesen: 494.314.

Kiadások:
Közhasznú rendezvény költségei
(anyag, száll. ktg., terembérlet, egyéb rendezv. szolg.) 

241.605,- 
Egyéb szolgáltatás (ügyvédi díj, bank költség, alapítv. hoz-

zájárulás) 49.518,-
Értékcsökkenés 31.470,- 
Kiadások összesen:  334.403.
Eredmény  159.911.

A tisztségviselők tevékenységükért anyagi juttatásban 
nem részesültek. 

Váczi Attiláné
kuratóriumi elnök
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Kedves Támogatóink!
Ismét elkezdődött a tanév, 

így annak a kedves kötelezett-
ségemnek kell eleget tenni, 
hogy megköszönjem Önök-
nek támogatásukat. Karcag 
példaértékű, - amit említeni 
tudok minden fórumon-, ahol 
önkéntes pedagógusaink a vá-
ros és a református egyház fo-
lyamatos és hathatós támoga-
tásával végezhetik szórvány-
mentő munkájukat.

Bár Önök is figyelem-
mel kísérik tevékenysé-
güket, azért egy összegzést 
nyújtanék az elmúlt tanévről, 
megköszönve mindenkinek a 
támogatást és az aktív mun-
kavégzést.

A Vasárnapi Iskola Alapít-
vány munkájába az indulástól 
kezdve, több mint hat éve, 
havonta egy hétvégén vesznek 
részt a karcagi gimnázium 
tanárai. A ma már ismét re-
formátus iskola – a Karca-
gi Nagykun Református Gim-
názium, Egészségügyi Szak-
középiskola és Kollégium –  
önkéntesei négy Fekete-Körös 
völgyi településen végzik szol-
gálatukat: Belényesben, Váras-
fenesen, Belényessonkolyoson 
és Körösjánosfalván. A cso-
port tagjai Nagy Éva, Szath-
mári Lajosné, Selmeczi Edit, 
Nagy Jánosné, Kovács Ilona, 
Szentesi Zoltán, Nagy Már-
ta pedagógusok, és Dobos 
Csenge volt diák.

A Karcagi Nagykun Refor-
mátus Általános Iskolából 2 
csoport (9 fő) jár havi rendsze-
rességgel Erdélybe és végzi a 
Vasárnapi Iskola keretein belül 
a tanítás szolgálatát.

Az első csoport Földváriné 
Simon Ilona vezetésével 6. tan-
évüket kezdik meg. Látoga-
tott települések: Biharpüspöki 
és Kisjenő. Takácsné Csikós 
Anikó, Földvári Márta kollé-
gák, valamint óvodapedagó-

gusként Benéné Kecskemé-
ti Anna. A második csoport a 
3. tanévét kezdi, mindig nagy 
lelkesedéssel és odafigyelés-
sel. Havi rendszerességgel lá-
togatják a Köröskisjenőn és 
Mezőtelegden élő gyerekeket. 
Ferenczi Péterné, Szentesi Ka-
talin, Soósné Balajti Gabriella, 
Disznós Ildikó és Kelemenné 
Kicska Annamária tanítónők.

Nem az iskolai tanítást 
kívánják pótolni, vagy kie-
gészíteni, pusztán átadni va-
lamit abból a többletből, amit 
helyzetünknél fogva élvez-
hetünk: hogy a határ innen-
ső oldalára születtünk. Segí-
teni azokat a kisgyermekeket, 
- akik mivel nagy többségük 
első osztálytól kezdve román 
iskolába jár -, még a nevüket 
sem tudják magyarul leírni. 
Az önkéntes munka magában 
foglalja a gyerekek magyar 
irodalmi, történelmi, népmű-
vészeti ismereteinek gyarapí-
tását. Az órákat próbáljuk szí-
nesebbé tenni filmvetítések-
kel, kooperatív módszerek-
kel dal-, és néptánc tanulással, 
kézműves foglalkozásokkal, 
szituációs játékokkal. 

Az összetartozás évében 
tovább bővült a kapcsolat. A 
nyári táborok szervezésén túl 
kölcsönösen látogatják egymás 
rendezvényeit. Baráti kapcsola-
tot alakítottak ki a települések 
lelkészeivel, vezetőivel, az isko-
lák pedagógusaival. Támogató-
ink, azaz az Önök segítségével 
adományokat is sikerült eljut-
tatni a településekre.

A beszámoló után enged-
jék meg, hogy megismé-
teljem kérésemet: szívesked-
jenek a továbbiakban is figy-
elemmel kísérni és támogatni 
munkánkat.

Köszönettel:
Benkei Ildikó

a Vasárnapi Iskola Alapít-
vány alapítója

Köszönet a szórványmentő 
munkáért

Iskolánkban már hagyo-
mánnyá vált, hogy emlékfal 
állításával rójuk le kegyele-
tünket az aradi vértanúk és el-
ső alkotmányos miniszterel-
nökünk előtt. Az emlékhely-
nél ünneplőbe öltözött diákok 
vállaltak díszőrséget. A dél-
előtt folyamán minden osztály 
tiszteletét tette a hősök előtt. 
Az idei tanévben a diákok vi-
rágai, illetve a maguk készí-
tette ajándékok tették még 
meghatóbbá a megemlékezés 
napját.

„Amikor ott állunk, a meg-
emlékezés falánál, és felol-
vassák a többiek a falra tű-
zött írásokat, sokszor átfut az 

agyamon egy gondolat: mi-
lyen bátorság kellet ezeknek 
az embereknek ahhoz, hogy 
feláldozzák önmagukat, mi-
csoda belső erő kellett ahhoz, 
amit tettek! Ezen komolyan el 
szoktam gondolkodni.”

Németh Anna
7. a osztályos tanuló

-Miniszter úr, hosszú évek 
kihagyása után az idén újra 
megrendezték az Országos Me-
zőgazdasági és Élelmi-
szer-ipari Kiállítást. Mi 
tette szükségszerűvé, 
időszerűvé a kiállítás 
újbóli megrendezését?

-Az Országos Me-
zőgazdasági és Élel-
miszer-ipari Kiállítás 
a magyar mezőgazda-
ság legfontosabb ese-
ménye volt évtizede-
ken keresztül. A terme-
lők, kicsik és nagyok, 
egyaránt megjelentek 
azokkal a termékekkel, 
amelyekre a legbüsz-
kébbek voltak, és ter-
mészetesen a fővárosi 
és a vidéki közönség is 
nagy számmal látogat-
ta ezeket, a rendezvé-
nyeket. Sajnálatos, hogy 
hat éven keresztül nem 
volt OMÉK, az előző 
kormányoknak nem 
volt fontos, hogy a vidék meg-
mutassa magát. Inkább had-
ban álltak a mezőgazdasággal, 
a gazdálkodókkal, és vidék-
romboló politikát folytatottak. 
Ezek után nem is csoda, hogy 
nem mertek nekivágni ennek a 
fontos rendezvénynek.

Mi nem csak beszéltünk ar-
ról, hogy a vidék kiemelt sze-
repet töltsön be az ország éle-
tében, hanem tettünk is érte. 
Ebbe a cselekvéssorozatba il-
leszkedik, hogy a 75. OMÉK-
ot megrendeztük. 

A kiállítást a Miniszter-
elnök úr nyitotta meg, aki a 
megnyitójában azt hangsú-
lyozta, hogy Magyarország 
mezőgazdasági ország. En-
nek megfelelően a magyar 
föld legjavát mutattuk be. Öt 
nap alatt közel 90 ezer láto-
gató volt kíváncsi a több mint 

ötszáz kiállítóra. Ezer állatot 
mutattunk be, tizennégy hek-
tárnyi területen mezőgazda-
sági gépeket állítottak ki, egy-
mást érték a különböző étel és 

italbemutatók, az összes ma-
gyar borvidék felvonult, és 
két lovas futamra is sor került. 
Mindemellett voltak állatsi-
mogatók, fejési bemutató, és a 
kézműves mesterségek, a né-
pi iparosság bemutatói is nagy 
érdeklődés mellett zajlottak. A 
kiállításon számtalan konfe-
rencia zajlott, pl. a GMO-ról, 
és egyéb nagy érdeklődést ki-
váltó témáról.

-Lehet e már tudni, hogy mi-
lyen időközönként lesz a to-
vábbiakban megrendezve ez a 
hatalmas kiállítás?

-Most gyűjtjük a vélemé-
nyeket. Több érv szól amellett, 
hogy kétévenként legyen, de 
a legtöbb érdeklődő azt sze-
retné, hogy évenként rendez-
zük meg, úgy, ahogy egyéb-
ként a hetvenes évekig történt. 
Ez lehetővé tenné, hogy mi-

nél szélesebb körben elénk tá-
ruljon „a föld legjava”, ez volt 
az idei OMÉK mottója, és ki-
alakuljon az a törzsközönség, 
amelynek fontos célkitűzése, 

hogy eljöjjön a vásárra. 
A kiállításon részt vett 
a Karcagi Birkacsárda 
is, így városunk is je-
len lehetett az OMÉK-
en. Bízom benne, hogy 
minél több készter-
mékkel tudunk majd 
bemutatkozni, hiszen 
a mostani kiállítás fő 
célkitűzése a jó minő-
ségű magyar élelmi-
szerek bemutatása volt.

-Az elmúlt időszak-
ban számos intézkedést 
tett a minisztérium a 
magyar mezőgazdasá-
gi termékek védelmé-
nek érdekében. Melyek 
azok a területek ezen 
belül, amelyek priori-
tást kapnak? Mit tart 
a legfontosabb feladat-
nak a honi mezőgazda-
ság, a magyar termé-

kek hazai piacának felfuttatá-
sában?

-A legfontosabb a termékek 
feldolgozottságának növelése. 
Ez azt jelenti, hogy ne takar-
mány, étkezési búza, vagy épp 
napraforgó hagyja el az orszá-
got, tehát ne terményeket áru-
sítsunk, hanem kész terméke-
ket állítsunk elő. A helyi fel-
dolgozás, a helyi értékesítés, a 
gép-pályázatok, a mikro-vál-
lalkozások támogatása, mind 
azt a célt szolgálják, hogy kü-
lönböző eszközökkel segít-
sük a késztermékek előállítá-
sát. Emiatt a közbeszerzési le-
hetőségeket is megnyitottuk. 
A helyi termelők közvetlenül 
elláthatják az iskolákat áruval, 
a közétkeztetés pedig közbe-
szerzés nélkül felvásárolhat-
ja a gazdáktól a termékeiket. 
Mindez a családi gazdaságok, 
a helybeli gazdapiacok, a hely-
beli fogyasztás előremozdítá-
sát segíti.

A mezőgazdaság akkor le-
het eredményes, ha késztermé-
ket állít elő, és azt minél gyor-
sabban, minél egyszerűbb kö-
rülmények között tudja érté-
kesíteni. Ennek következtében 
a jövedelem nagy része a gaz-
dáknál marad. Így kell fel-
építeni a magyar élelmiszer-
ipart. Emellett vannak köze-
pes és nagy cégek is, amelyek 
most indulnak, indultak. Min-
den héten átadunk egy élelmi-
szer-ipari beruházást, és min-
den héten egy gazdapiacot is. 
Így tudjuk visszahódítani a 
magyar piacot, tehát ez az a lé-
péssorozat, amely egymásba 
kapcsolódóan segíti elő, hogy a 
foglalkoztatás és a jövedelme-
zőség dolgában is előrébb ha-
ladjunk.

Cselényi Csaba    

Karcagi Birkacsárda az OMÉK-en
A korábban nagy hírű és közkedvelt Karcagi Birkacsárda 

újra felállításra került a 75. Országos Mezőgazdasági és Élel-
miszer-ipari Kiállításon. Mint a kiállítás egyik megszokott 
vendéglátó egysége, a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján 
már reneszánszát élte a csárda, ahol kunsági ízekkel várták 
a megéhezett látogatókat. Aztán a kilencvenes évek közepé-
től nem szerepelt Karcag a rendezvényen, sőt évekkel később 
a kiállítás sem került megrendezésre.

Csordás László (a Sörpatika tulajdonosa) az újra beindí-
tott csárda üzemeltetője elmondta, hogy a rendezőszervek-
kel egyetértve nagyon fontosnak tartották, hogy csaknem 15 
év elteltével városunk újra képviselhette magát a kiállításon. 
Ugyan nem az egykori épületben rendezkedtek be, de aprólé-
kos előkészítő munkával, mégis hasonlóan próbálták kialakí-
tani a vendéglátást. Éppen ezért utána jártak, és régi fényké-
pek alapján legyártatták a csárda eredeti logóját, ezzel is hű-
ek maradva a hagyományokhoz, de egy városi zászló is he-
lyet kapott a csárda falán.

A hagyományos kunsági birkapörkölt nagy sikert aratott a 
látogatók körében, és remélhetőleg újabb évtizedeken keresz-
tül színfoltja lesz a rangos seregszemlének.     

Folytatás az 1. oldalról

Regionális elismerés, OMÉK, Birkacsárda …

Megemlékezés a Szent Pál Marista 
Általános Iskolában
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Karcag, Gyarmati út 6/a.
Nyitva tartás: h-p 8-16 óráig, szom.: 8-12 óráig

A környék 
legolcsóbb áraival!

Téligumi vásár!

és még egyéb típusú gumiabroncsok

Infóvonal:
06-70-384-4114

HÁZTARTÁSI ÉS IPARI 

TISZTÍTÓGÉPEK

ÉRTÉKESÍTÉSE 

ÉS SZERVIZE!

ÖKO gumik:

Egyéb típusú gumik:

155/70/13
175/70/13
185/65/14
185/60/14
195/60/15
205/60/15
205/60/16

155/70/13
175/70/13
185/65/14
185/60/14
195/60/15
205/60/15
205/60/16

5.260 Ft
6.250 Ft
7.000 Ft
6.400 Ft
7.000 Ft
7.500 Ft

11.200 Ft

7.800 Ft-tól
9.200 Ft-tól 

11.000 Ft-tól
10.200 Ft-tól 
12.500 Ft-tól
12.500 Ft-tól
18.000 Ft-tól
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Pályázat
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat út-
ján bérbeadásra meghirdeti az alábbi ingatlanjait:
1. Karcag, Táncsics M. Krt. 1-3. IV. Lh. Fsz. 1. sz. alatti lakás
 Helyiségei: 2 szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba, WC
 A lakás alapterülete: 51 m2
 Komfortfokozat: komfortos
 Közművei: víz, villany, gáz
 Fűtési módja: gáz fűtés.
2. Karcag, Kálvin u. 1. sz. alatti helyiség
 Helyiségei: 2 helyiség, vizesblokk
 A helyiség alapterülete: 45,45 m2
 Közművei, komfortfokozata: komfortos: víz, villany, gáz fűtés.
3. Karcag, Horváth F. u. 1. sz. alatti helyiség
 Helyiségei: 3 különálló helyiség, konyha, vizesblokk
 A helyiség alapterülete: 157,38 m2
 Közművei, komfortfokozata: komfortos: víz, villany, gáz fűtés.
A fenti pályázatok benyújtásának határideje: 2011. október 25. 
16:00 óráig beérkezően.
A részletes pályázati feltételekről érdeklődni lehet a Polgármes-
teri Hivatal Igazgatási és Szociális Irodájában (fsz.: 53. sz. iroda, 
Tel.: 06-59/500-669).
A pályázati kiírás megtekinthető a Karcag Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, valamint a Karcag város 
honlapján (www.karcag.hu).

Tisztelt Lakosság!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az Új Széchenyi Terv 
Környezet és Energia Operatív Program keretén belül, a Nagy-
kunsági Környezetvédelmi Kft. által benyújtott KEOP 6.2.0/A/11 
„Házi komposztálás népszerűsítése Karcagon 2011-ben” c. 
pályázat támogatást nyert. A támogatás lehetővé teszi, hogy a 
programhoz kapcsolódó háztartásokba ismételten 300 db kom-
posztáló edény kerüljön kihelyezésre. Azon lakosok részére, akik 
vállalják a házi komposztáló rendeltetésszerű használatát, térí-
tésmentesen biztosítjuk az edényt és az ismertető anyagokat. 
Korábban már sokan kapcsolódtak a programhoz, de korláto-

zott számban még várjuk az érdeklődőket! Szándékukat szí-
veskedjenek mielőbb jelezni felénk! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a pályázat előírásai alapján 

az edények átvételének kötelező feltétele a csoportfoglal-

kozáson való részvétel! 

Az edények átadásáról, a foglakozások helyszínéről és idő-
pontjáról levélben fogjuk értesíteni a programhoz csatlakozott 
jelentkezőket.

„Komposztáljon velünk!”
Nagykunsági Környezetvédelmi Kft.

5300 Karcag, 
Villamos utca 109/2.
Tel: 59/503-317 
e-mail: info@nkkft.hu
www.nkkft.hu

Karcagon a Tesco és az Aldi 
áruházak között, az Ifjúsá-
gi lakótelep mögött nyitot-
ta meg modern, önkiszolgá-
ló autómosóját a Joppá-Trade 
Kft. A helyszín ideális, hiszen 
a környezetben élő gépkocsi 
tulajdonosok mellett a közeli 
bevásárlóközpontba irányu-
ló forgalom is igénybe vehe-
ti – és igénybe veszi, hiszen a 
bevásárlással egybekötve ké-
nyelmesen elvégezhető a jár-
mű külső és belső takarítása.

Az autómosó, ahogy ír-
tam teljesen önkiszolgáló jel-
legű, megbízható és jó mun-
kát biztosít. – Ez a technoló-
gia, mondja a tulajdonos, az 
Európában található első há-
rom között van. Kizárólag fo-
lyékony vegyszert használ és 
környezetbarát.

A berendezés 50, 100 és 
200 forintos érmékkel műkö-
dik, ennyiért, megszabott ide-
ig biztosítja a munkafolyamat 
végzését.

- A komplett mosás a sam-
ponozás, szennyoldás/ala-
csony nyomású/ munkafolya-
matával kezdődik. Egy átla-
gos személygépkocsi esetében 
100 forintért körbe lehet sam-
ponozni az autót. (Két fajta – 
savas és lúgos – tisztítószert 
használ a berendezés, amelyek 
vízzel keveredve később sem-
legessé válnak.) A sampon-
nal várni kell egy kicsit hogy 
hasson, de persze nem szabad 
megvárni, amíg megszárad, 
hanem folytatni kell a mun-
kát a nagynyomású meleg vi-
zes, samponos mosással. Tisz-
ta csapvizes öblítés a harma-
dik, a vaxolás előtti munka. (A 
vaxolás alatt a berendezés szá-

radást elősegítő folyadékot per-
metez a kocsira,/szintén ala-
csony nyomással/ ami olyan 
hatást vált ki, mintha viasszal 
lenne beszórva.) Az ötödik, be-
fejező lépés a foltmentes öblí-
tés, ami abszolút tiszta, szűrt 
és lágyított vízzel történik, va-
gyis foltmentesen szárad. Ez 
a teljes munkafolyamat, de 
van egy gyorsított változat is, 
ami főként nyáron javasolha-
tó, amikor csak poros az autó, 

ilyenkor a nagynyomású sam-
ponos meleg vizes mosást és 
a foltmentes öblítést javasol-
ják. Ha nagyon bogaras az au-
tó akkor az előáztatás ajánlott. 
Egyébként pedig igénytől füg-
gően bármilyen sorrendben el-
végezhetők a munkák. A ta-
pasztalatok szerint egy átlagos 
személygépkocsi 600-1.000 fo-
rintból kb. 10 perc alatt (gya-
korlat kérdése) lemosható, de 
van aki 300 forintból, és van 
aki több ezer forintból mossa 
saját igényétől függően a gép-
kocsiját. A tulajdonos falikút-
ról és kétállású porszívóról 
is gondoskodott, mert ahogy 
mondja, ilyenkor sokan a kü-

szöböt és az ajtók peremeit is 
kitörölgetik, a belső takarítást 
is elvégzik.

A munkákat mindenki ma-
ga csinálja, a berendezés a 
pénzbedobás ellenében akti-
válódik és a vendég által kivá-
lasztott programot hajtja vég-
re. Ám az autómosónál min-
dig van valaki, aki ha kell, 
pénzt vált, ha kell autót mos, 
megtanítja a gép kezelését és 
a mozgássérültek részére se-

gítséget nyújt.  Aki elégedett 
a szolgáltatás minőségével an-
nak elektronikus bérlet vásár-
lására is van lehetőség, ami 
azért praktikus, mert nagyobb 
összegű bérlet váltása esetén 
nagyobb arányú kedvezményt 
tudnak biztosítani és mellőzi 
az aprópénz használatát. Egy 
kft. például 20.000 forintért 
vett bérletet, mondja Györfi 
Mihály a Kft. ügyvezetője, és 
neki 20 % kedvezményt tud-
tak adni. A Móricz Zsigmond 
utca 55. sz. alatti önkiszolgá-
ló autómosó minden nap 6 
órától 22 óráig várja a kedves 
vendégeket!

(X)

Önkiszolgáló autómosó Kirándult az Idősek Klubja
Őszi kirán-

dulásra indul-
tak az Idősek 
Klubja tagjai 
október 5-én 
(szerdán) dél-
után. A Pán-
ti Ildikó szer-
vezte prog-
ram során az 
Északi temető 
földiházát te-
kinthették meg 
a kirándulók, majd Elek György helytörténész vezette temetői 
séta során felkeresték Kemény Pál és dr. Kátai Gábor szülei (id. 
Kátai Gábor és Vincze Sára) sírját. A szép őszi időben lezajlott 
kirándulás a Szívos temető megtekintésével ért véget. 
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszo-
bás III. emeleti lakás eladó. Tel.: 
+36/30-359-5070.
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 
10,5 M Ft. Tel.: +36/70-310-1751 v. 
+36/30-245-7147.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 
(délelőtti órákban).
Karcagon központhoz közel 100 
m²-es 2,5 szobás, összközműves 
kertes családi házrész (utcafronti) 
hozzátartozó garázzsal sürgősen 
eladó. I.ár: megegyezés szerint. Tel.: 
+36/30-461-6358.
Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást karcagi 
kisebbre cserélnék. Tel.: 59/312-005 
v. +36/30-583-4708.
Kórház úti lakótelepen 2 szobás, 
felújított lakás eladó. Tel.: 30-461-
6358.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mellék-
épületekkel, kerttel. Tel.: +36/30-
283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csalá-
di ház eladó vagy 1,5 szobás pa-
nelre cserélném Karcagon vagy 
Debrecenben, értékegyeztetéssel. 
Tel.: +36/30-857-3805.
87 m²-es, 2,5 szobás parkettás, hő-
szigetelt családi ház Szolnokon kor-
szerű központi fűtéssel, hagyomá-
nyos fűtésre is kialakítva, mellék-
épülettel, garázzsal eladó. Fúrott 
kút az udvarban. Csere is érdekel. 
I.ár: 17 M Ft. Tel.: +36/30-432-5110.
Termőföldet vásárolnék Karcag, 
Kisújszállás, Kenderes, Kunmadaras 
környékén. Tel.: +36/30-450-5723.
Berekfürdőhöz 700 m-re 2,5 szo-
bás tanya nagy portával eladó. Tel.: 
+36/30-296-0902.
2 szobás családi ház eladó. Kg., 
Munkás u. 16. sz. alatt. I.ár: 8 M Ft. 
Tel.: +36/30-296-0902.
Központhoz közeli, régi típusú csa-
ládi ház eladó az Ágota u. 25. sz. 
alatt. Tel.: +36/30-245-3691.
Karcagon 83 m²-es családi ház 641 
m²-es telken eladó. Garázs, mel-
léképület van, 3 -féle fűtési lehető-
séggel: gáz + vegyes tüzelésű ka-
zánnal, 3 helyiségben nagy méretű 
cserépkályha. Értékegyeztetéssel 
kisebb földszinti lakás csere is érde-
kel. Tel.: +36/30-483-6705.
Karcag, Kacsóh u. 44. sz. alatti ház 
eladó. 75 m²-es fürdőszobás, mel-
léképülettel, egyéb építmények-
kel, állattartásra, vállalkozásra alkal-
masak. Garázs, kert 880 m²-en. Tel.: 
+36/70-310-8741.
Eladnám, vagy kisebb kertes vagy 
társas házra cserélném 2,5 szobás 
családi házamat. Tel.: +36/20-567-
2769.
Karcagon, a városközpontban 130 
m²-es kertes családi ház tulajdo-
nostól alkuképesen eladó. Tel.: 
+36/70-300-9730.
Karcagon egy portán két család ré-
szére külön épületben összkomfor-
tos kertes ház eladó. Két rendszerű 
tüzelés megoldott, ipari áram van. 
Kertes ház csere is érdekel. Tel.: 
+36/30-422-8334.
Kertes családi ház eladó. Kg., 
Rimaszombati u. 7. Tel.: +36/30-249-
1350.

Reális áron eladó Kg., Csokonai ut-
ca 58/a. sz. alatti 2 szobás, 80 m² 
+ verandás, összkomfortos családi 
ház 1.187 m² telken, gazdasági épü-
letekkel, dupla garázzsal, különálló 
üzlethelyiséggel. Tel.: 59/313-104.
Eladó ingatlanok alkalmi áron! A 
Kisvénkertben a Kékvirág utcában 
1 szoba, konyhás, fürdőszobás, cse-
répkályhás újszerű kis ház eladó. 
U.itt 1,5 szobás, konyhás, fürdőszo-
bás, cserépkályhás, újszerű kis ház 
eladó. Tel.: +36/20-548-6729.
Eladó ingatlanok a főtéren, alkalmi 
áron! A Vásárcsarnoknál komfortos, 
kétszobás lakás kis telekrésszel el-
adó. U.itt 1 szobás komfortos lakás 
kis telekrésszel eladó. U.itt új csalá-
di ház 600 m²-es telekkel, belső ud-
vari eladó. Tel.: +36/20-548-6729.
Eladó Karcagon családi ház. 2 la-
kás komfortos, gázfűtéses + cse-
répkályha, nagy garázs, 604 m²-es 
telek belterület. Tel.: 59/312-675 v. 
+36/30-263-1504.

Állat
Hús jellegű hízó malac eladó. 
Terményt beszámítok. Tel.: 59/300-
875.
2 db 1 éves befedeztetett hibátlan 
si-cu szuka, valamint 1 db 1 éves 
törzskönyves hibátlan si-cu kan 
egyben eladó. Karcag. Tel.: +36/70-
310-8741.
Tanyasi néma kacsák, búza II. fok-
ban, 2,7 függesztett tárcsa eladó. 
Tel.: +36/30-547-6260 v. 59/300-133.
Beagle 3 éves szuka és német tör-
pe pincser kölykök eladók. Tel.: 
+36/70-350-5308.

Társkeresés
Ha 45-54 év közötti, független, ren-
dezett körülmények között élő fér-
fi vagy, és 47 éves telt nőt keresel 
társnak, hívj. Tel.: +36/20-230-3690.

Vegyes
Transzcendentál is  Meditáció! 
Stresszoldás hatékonyan, termé-
szetesen. Tel.: 59/313-284 www.
tmhirek.hu
Női és férfi bicikli és ablakszárny el-
adó. Tel.: 59/311-477.
Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, a 
4 csillagos Hotel Kalmában 27. ext-
ra piros hétre szóló 4 személyes 
apartman üdülőjoga eladó. 95 évre 
szóló, örökölhető, cserélhető. Tel.: 
59/312-005 v. +36/30-583-4708.
Tanyasi tojás házhoz szállítással 
megrendelhető. Tel.: +36/20-263-
7444.
Új seprű jól seper Már kapható az 
idei termésből készült erős kötésű 
cirok és vessző seprű. Kapható a pi-
acon vagy a Takács P. utca 9/a. sz. 
alatt Jani bácsinál.
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.

700 db 1 gombos, 80 db 4 gombos 
szalagcserép és 15 m kúpcserép 
eladó. Tel.: +36/30-529-6038 vagy 
59/300-567.
Minőségi termelői borok az or-
szág legjobb borászaitól. KARCAGI 
BORHÁZ. Kg., Deák krt. 77. Tel.: 
+39/30-928-3073.
Méz házhoz szállítás Karcag terü-
letén! Termelői méz kapható Kg., 
Füredi utca 3. Vegyes (kristályos): 
1.200 Ft/kg, akác (folyékony): 1.600 
Ft/kg. Sebők Erika, Szőllősi Csaba 
Tel.: +36/30-963-5073.
Olajradiátor, elektromos orgona el-
adó. Karcag +36/30-517-0090.
Zongoristák figyelem! Kitűnő ál-
lapotú angol mechanikás páncél-
tőkés, fekete színű „Laumberger-
Gloss” márkájú rövid zongora reális 
áron eladó. Tel.: +36/70-300-9730.
Csepel és táska varrógép eladó. 
Tel.: 59/400-654.
Alumínium üstház üsttel, karos le-
mezvágó olló, csőfogó, francia-
kulcs, ásó, kapa, vasvilla, csákány, 
fejsze, gereblye, kőműves kalapács, 
lapát, fogók, fúrótokmányok, 8-as 
húsdaráló, diódaráló eladó. Tel.: 
+36/70-532-6644.
Eladó 2 db kétszemélyes heverő, 1 
db gyerekheverő, újszerű állapot-
ban konyhabútor, új tölgyfa kony-
hai falitéka, zsúrkocsi, Bonanza 
íróasztal, franciaágy, 2 db új feke-
te ezüst díszítésű szekrény. Tel.: 
+36/70-300-9730.
Eladó Siesta kályha, gázpalackok, 
20 l-es zománcos lábas, egy kisebb 
zománcos lábas, zománcos tep-
sik, olcsó székek, asztalok, új Hajdu 
centrifuga, egy használt közép sző-
nyeg (110x200), műanyag kád. Tel.: 
+36/70-282-6961.
Eladó 6 személyes ebédlő asztal 
(10.000 Ft), ágyneműtartó (6.000 
Ft), jó állapotban lévő 6 fiókos fa-
gyasztó szekrény (25.000 Ft), új 
180 x 250 cm - es nagyszőnyeg 
(10.000 Ft). Érd.: Szent I. sgt. 36. (10-
16 óráig)
Szalagcserép és ablak eladó. Tel.: 
59/312-675 v. +36/30-263-1504.
4 égős gáztűzhely sürgősen eladó. 
Tel.: +36/30-543-4435.
Eladó 60, 20 és 10 l-es műanyag 
kanna és 10, 25 l-es ballon üveg. 
Tel.: 59/401-087.
Eladó tuják 1-1.50 cm és kisebb 
800-1.000 Ft darabja, 2.40-es füg-
gönytartó olcsón, 1 db gázpa-
lack és egy új bárány takaró. Tel.: 
59/314-299.

Szolgáltatás
Fodrász házhoz is megy! Kizárólag 
hölgyek részére hajvágást, daue-
rolást, hajfestést vállalok. (30 éves 
gyakorlattal rendelkezem.) Időpont 
egyeztetés: +36/30-447-3918.
Lépcsőház takarítást, gyermek fel-
ügyeletet vállalok. Tel.: +36/70-616-
0697.
Palatető mosása, beázás mente-
sítése, felújítása zsindely lemez-
zel. Cserép átrakás, csatorna csere. 
Lefolyók dugulás elhárítása sürgős 
esetben azonnal. Ifj. Mile János Tel.: 
+36/70-941-3722.

Gyümölcs és egyéb fák díjtalan ki-
vágása, elszállítása. Tel.: +36/30-
336-6142.
Szövés oktatás kisebb-nagyobb 
szövő eszközökkel, egyénileg vagy 
csoportosan. Tel.: 59/313-674.
Fakivágás, felvágás, hazaszállítás 
vidékről is. Tel.: +36/30-336-6142.
Cserépforgatást, tetőjavítást és tel-
jes körű építőipari munkát válla-
lunk. Tel.: +36/30-599-9238.
Idős ember gondozását vállalom 
kertes házamban. Tel.: +36/30-384-
0490.
Megbízható, leinformálható közép-
korú nő gyermekfelügyeletet vál-
lal. Napközben is! Tel.: +36/20-567-
2769.
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fi-
zetni? Végrehajtás van folyamat-
ban? (Személyi hitel, hitelkártya, 
jelzálog hitel, stb.) Ne késlekedjen, 
kérjen segítséget! Mi segítünk! Tel.: 
+36/70-314-4403 vagy +36/30-647-
7324.
VEDD ÖLBE, RINGASD, ÉNEKELJ! 
Kisgyermekkori zenei nevelés. 
Ringató foglalkozás szeptember 
7-től minden szerdán 10-10:30 órá-
ig a Városi Csokonai Könyvtárban. 
Tóthné Kovács Már ta óvónő, 
Ringató foglalkozásvezető. Tel.: 
+36/30-489-2076.
Olcsó és kényelmes szálláslehető-
ség Karcagon a fürdőnél. Apartman 
akár már 6.000 Ft/éjtől. www.
juditvendeghaza.hu Tel.: +36/30-
928-3073.
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, 
férfi szövet és bársony nadrág; bőr-
kabát varrását rövid határidőre vál-
lalom. Tel.: 59/311-910.
Régi pénzeket és bármilyen ne-
mű hagyatékot, bútorokat és for-
galomból kivont régebbi pénze-
ket, érméket, bélyeg gyűjteményt, 
régi képeslapokat felvásárolok. Ha 
kell házhoz is megyek. Tel.: +36/30-
605-3521.
Német nyelvből fordítást, korrepe-
tálást, tanítást, egészségügyi szak-
nyelv oktatást vállalok. Tel.: 59/311-
477.
Duguláselhárítás, csatorna kamerá-
zás csőgörénnyel, magasnyomású 
géppel magánszemélyeknek, kö-
zületeknek is. A hét minden napján 
éjjel-nappal. Tel.: +36/70-241-8999 
vagy +36/30-300-6200.

Gázkészülékek cseréje, javítása, 
konnektorok, bojlerek, fali cirká-
lók, álló kazánok javítása, cseréje, 
vízfűtés szerelés minden technoló-
giával. 0-24 óráig. +36/20-917-7555.

Villanyszerelés, elosztó táblák, kap-
csolók, konnektorok, csillárok javí-
tása, cseréje. Villanybojlerek javí-
tása, cseréje, vízkőtlenítése. Hívjon 
bizalommal! +36/30-302-4622.

Kaputelefon szerelés, minden típu-
sú kaputábla javítása, lakás készü-
lékek cseréje, fekete-fehér és színes 
kamerás készülékek telepítése, ka-
puzár, 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 ipa-
ri hűtőgépek javítása, hűtőkamrák, 
kínáló pultok, sokkolók szaksze-
rű javítása 0-24 óráig mindennap. 
Hívjon bizalommal! Krajczár Imre 
hűtőgépszerelő. Tel.: +36/70-264-
3660.

Klíma szerelése, karbantartása, 
szakszerű javítása, telepítése akár 
alpin technikával is. 0-24 óráig. Tel.: 
+36/70-247-9072.

Kerti, ház körüli munkát, ásást, fa-
behordást és más egyéb munkát 
vállalok. Tel.: +36/70-350-5308.

Gépjármű
2006-os évjáratú Suzuki SX4 1.6GS 
4WD garázsban tartott, hitel átvál-
lalással eladó, kizárólag banki úton. 
Tel.: +36/30-647-7357.

1997-es Volvo S40 1.6-os benzines, 
2013. áprilisáig műszakival eladó. 
Klíma, szervó, ABS, ASR, légzsák-
ok, elektromos ablakok és tükrök, 
fűthető tükrök, ülésfűtés, ülés és 
kormánymagasság állítás, központi 
zár, színezett üveg, megkímélt álla-
potban tulajdonostól eladó. Kisebb 
értékű autót beszámítok. Karcag. 
Tel.: +36/70-310-8741.

150-es ETZ motorkerékpár rend-
szám nélkül eladó vagy haszonál-
latra cserélhető. Tel.: +36/30-336-
6142.

Apróhirdetés
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Október 3-án 12:00 óra-
kor a járőrök a 4-es úton két 
püspökladányi nőt vontak in-
tézkedés alá, akik „tiltott ké-
jelgés” szabálysértést követ-
tek el. Meghallgatásukat köve-
tően őrizetbe vételükre került 
sor, majd a törökszentmiklósi 
fogdára szállították. A bíróság 
4-én hozott ítéletet ügyükben, 
melynek eredményeként egyi-
kük pénzbírságot, a másik sze-
mély pedig 10 nap elzárás bün-
tetést kapott.

Október 3-án délután egy 
karcagi udvarból szeretett vol-
na kihajtani lovaskocsival egy 
férfi, de felszállás közben a ko-
csi jobb első kereke előtt lévő 
kitámasztásra szolgáló farön-
köt kirúgta, a lovak megbok-
rosodtak és a férfit ledobták a 
kocsiról, majd a két ló kocsistól 
kihajtott a Kinizsi utcára, ahol 
az egyik kocsibeállón tartóz-
kodó gyalogos férfit elgázol-
ták, majd a szemben lévő vízel-
vezető árokban megálltak. Az 
elgázolt férfi az elsődleges or-
vosi vélemények szerint nyolc 
napon túl gyógyuló súlyos sé-
rüléseket szenvedett. A kerítés-

ben 50.000 Ft anyagi kár kelet-
kezett.

Október 5-én délelőtt a me-
zőőr fa tolvajt tartott visz-
sza, aki kerékpárján kb. 70 kg 
mennyiségű tölgyfa gallyat 
(tüzelőt) szállított lakására, 
amit azt megelőzően a Vágó-
híd út melletti Városi Önkor-
mányzati tulajdonban lévő er-
dőből tulajdonított el. Bár elő-
zetesen közmunkán gallyalást 
végzett az erdőben, de mun-
kaadója engedélye nélkül vit-
te el a fát, amivel 1.650 Ft lopá-
si kárt okozott a sértett részére. 
Nevezett ellen tulajdon elleni 
szabálysértés miatt indult eljá-
rás. Őrizetbe vételét követően a 
törökszentmiklósi rendőrkapi-
tányság fogdájába szállították.

Október 7-én délelőtt jelen-
tette be egy helyi lakos, hogy 
ismeretlen tettes szeptember 
16-a és október 2-a közötti idő-
szakban a Karcag külterüle-
tén található villanypásztor-
ral körbekerített, de egyébként 
nyitott hodályból eltulajdoní-
tott 18 db toklyó bárányt, ami-
vel 750.000 Ft kárt okozott.
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2011. október 14. péntek

18.00  Műsorajánló
18.05  Karcagi ízek
18.10  Koszorúzás az aradi vértanúk 

emlékművénél
18.40  Papa Blues Band
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Szepesi Tibor
 Téma: Új lehetőség a sport tá-

mogatására
 Karcagi Hírek
 Őszi hangulat a református 

Ált. Iskolában
 Regionális konferencia
 Fotókiállítás
 Háttér
 Vendég: Aradi Erzsébet
 Téma: Gyermek Egészségügyi 

nap
20.15  Önkormányzati ülés

2011. október 18-19. kedd-szer-
da

18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Református 

istentisztelet
19:25  A Hit Szava - római katolikus 

szentmise
20:15  Gyöngy ének

2011. október 20. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Karcagi ízek
18.15  Bio napok 1.rész
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

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

sek
 Karcagi Hírek
 Háttér - Vendég: Lévai Kálmán
 Téma: hírek a tűzoltóktól
20.35  Bio napok 2.rész

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 

Tyukodi Róza – Kabai Lász-
ló 
Kg., Gyep u. 4.  Nikolett 

Halálozás

Tőkés Sándorné (Farkas Er-
zsébet) 
Karcag (1950)

Lapzárta: kedd 12 óra

Labdarúgás

Törökszentmiklós – Karcag 
2:1 (1:1)

Törökszentmiklós, 150 néző. 
Jv.: Gáspár T. (Vigh I., Almási 
P.)

Karcag: Móga, Szívós G., 
Orosz, Kovács Cs., Fodor B., 
Bukovszki (Földi), Csatári, 
Szentannai, Erdei, Szívós Gy., 
Henk, Balogh R.

Edző: Orosz István
A harmadik percben 

Bukovszki egyedül tört a ka-
pu elé, majd a kapussal ütkö-
zött, lövése azonban elkerül-
te a kaput. A tizenhatodik perc-
ben Héger R. elhúzott a balol-
dalon, beadását Rupa 14 m-rel 
kapura lőtte. A labda a jobb ol-
dali kapufáról a hálóba vágódott 
(1:0). A huszonharmadik perc-
ben Orosz az alapvonalról be-
adott Henknek, aki közelről két-
szer is a kivetődő Tóthba lőtt. A 
negyvenkettedik percben Ba-
logh R. elhúzott a jobb oldalon, 
lövése a felső lécről lepattant. 
A kipattant labdát Balogh R. a 
jobb sarokba lőtte (1:1). A het-
venharmadik percben egy ha-
zai szabadrúgás után a védők-
ről lepattant labdát Gergely ka-

pura lőtte, de a labda egy védő-
ről irányt változtatva a bal alsó 
sarokba gurult (2:1).

Jók: Tóth, Földi, Héder R., 
Rupa ill. Szentannai, Szívós Gy., 
Balogh R.

Szecsei József: Egy jól játszó 
Karcagot sikerült legyőznünk.

Orosz István: Lám-lám, így is 
lehet, sőt így is tudunk játszani.

Ifjúsági mérkőzés
Törökszentmiklós – Karcag 2:4 
(0:2)
Góllövők: Székely D. (2), Lázók 
A., Hamar J.

NB II. Délkeleti csoport
U 13-as korosztály: Békéscsaba 
– Karcag 1:2
Góllövők: Györfi, Katona
U 15-ös korosztály: Békéscsaba 
– Karcag 2:1
Góllövők: Szabó F.

Megyei Bajnokság
U 13-as korosztály: Kun FC – 
Karcag 4:5
Góllövők: Tóth R. (2), Tóth F., 
Györfi, Katona

B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság

Október 14. péntek
 Berek – Kiss A. utca

Október 15. szombat
 Berek – Kiss A. utca

Október 16. vasárnap
 Berek – Kiss A. utca

Október 17. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

Október 18. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Október 19. szerda
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca

Október 20. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér

Október 21. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

Gyógyszertári ügyelet

Hirdetmény
A Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei Kormányhivatal 

Nyugdíjbiztosítási 
Igazgatósága 2011. évben 
ismét ügyfélfogadást tart.

Helye: a Városháza fsz. 47-
es számú irodájában.

Ideje: minden hónap első 
csütörtökén 9-11 óra között.

Karate
Az elmúlt hétvégén rendezték meg Kiskunmajsán az or-

szágos utánpótlás és felnőtt Kyokushin karate versenyt. 
Amint azt Gyarmati Imrétől a karcagi karate versenyt. 
Amint azt Gyarmati Imrétől, a karcagi karate szakosztály 
vezető edzőjétől megtudtuk, közel 30 egyesület 180 ver-
senyzője lépett a tatamira. A karcagi szakosztályt 6 karatés 
képviselte. A csapatból hiányoztak a szűken vett első vonal 
versenyzők, akik készülnek az október 15-én megrendezen-
dő Európa bajnokságra.

Karcagi eredmények: Balogh Dóra gyerek I. könnyűsúly 
I. helyezés, Fazekas Bence gyerek II. könnyűsúly II. helye-
zés, Pék József senior nehézsúly III. helyezés, Gyarmati Ildi-
kó kata (forma gyakorlat) IV. helyezés.

Az Európa Bajnokságon – amelyet a hétvégén Egerben 
rendeznek – hárman képviselik a karcagi szakosztályt: ifj. 
Gyarmati Imre (70 kg), Nagy István (+80 kg) és Egri Erzsé-
bet (62,5 kg).

B. I.

Érdekes és ritkaság szám-
ba menő sportág a minigolf. 
Kevéssé ismert és nem sokan 
versenyeznek benne, de sze-
relmesei lelkesedésben nem 
ismernek határt. Ide sorol-
hatnánk két karcagi verseny-
zőt is: Vig Zoltánt és Ador-
ján Edét. Ők a Magyar Sike-
tek és Nagyothallók Sportszö-
vetség keretein belül működő 
Szolnoki SINA SC tagjai. Las-
san ötödik éve rendszere-
sen versenyeznek és igen jó 
eredményeket érnek el. Áp-
rilis 3-án a Defect-MMOSZ 
évadnyitó kupán Budapes-
ten egyéniben Adorján Ede 
6., míg Vig Zoltán 7. helye-
zést ért el. Április 30. - május 
1. VII. Nemzetközi Kincsem 
Kupa Tápiószentmártonban 
egyéniben Vig Zoltán 5. lett. 
Május 14-15. Magyar Kupa 
Tápiószentmártonba egyéni-
ben Adorján Ede 2., Vig Zol-
tán 4. helyezés, csapatban 1. 
helyezés. Június 12-én Páros 
Országos Bajnokságon Buda-
pesten párosban 5. helyezés. 
Június 26-án XIII. Nemzetkö-
zi Szolnok Kupán egyéniben 
2. Vig Zoltán, 3. Adorján Ede. 
Július 1-3. 10. Jubileumi Szol-
noki SINA SC Torna – Siketek 
Nemzetközi Minigolf Kupán 
Szolnokon egyéniben Adorján 
Ede 3., Vig Zoltán 8. helye-

zés, csapatban 2., válogatott-
ban 1. helyezés. Szeptember 
4. VIII. Nemzetközi Zagyva 
Kupán Szolnokon egyéniben 
Vig Zoltán 1., Adorján Ede 9., 
csapatban 1. helyezés. Június 
29. - szeptember 11. Nemze-
ti Bajnokság és csapat orszá-
gos bajnokságon egyéniben 
Adorján Ede 4., Vig Zoltán 
6., csapat 5. helyezés. Követ-
kező versenyük október 9-én 
Zalakaroson, a II. Agutherni 
Hotel Kupa rendezvénye lesz.

B. I.

Minigolf


