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Egy hónappal ezelőtt számol-
tunk be „A legszebb konyha-
kertek” című programról. A 
konyhakertészet, a konyha-
kertek hagyományának fel-
élesztését célzó elképzelést 
Kovács Szilvia alpolgármes-
ter indította el a városban. 
A nevezéseknél figyelem-
mel voltak a gazdáknál e cél-
ra rendelkezésre álló földte-
rületekre is, így aztán a 10-50 

négyzetméteres „mini” kate-
góriától a nagyobb területek-
re szólt a kiírás.

A versenyre 22 kertet nevez-
tek, a szakemberekből álló bí-
ráló bizottság az értékelés ese-
dékes részét is befejezte az-
óta. Amint megírtuk, a kony-
hakertek virulnak, s most úgy 
tűnik a kedvcsináló kezdemé-
nyezésnek további támoga-
tói is vannak. Egy nemrégiben 

megjelent közlemény szerint a 
Vidékfejlesztési Minisztérium 
hasznosnak látná, ha az az-
óta kistérségi szinten is meg-
hirdetett akció majdan orszá-
gos mozgalommá, versengéssé 
nőne. A küzdelem természete-
sen csak jelképes, mert igazá-
ból alkotásra szólít fel, még-
pedig reprodukálásra, hiszen 
a kiírásban nem a látványker-
tek, hanem a régi hagyomá-
nyokkal bíró, a vidéki ottho-
nok udvaráról jól ismert ve-
teményesek létesítésére buz-
dít. A megkötések között pl. 
olyan kitételt találunk, hogy 
legalább ötféle zöldség nő-
jön benne, azon kívül, amik a 
leggyakrabban előfordulnak 
a konyhán. Dr. Fazekas Sán-
dor véleménye szerint a prog-
ram kiszélesedése hozzájárul-
hat ahhoz, hogy a háztartások 
ismét maguk termeljék meg a 
konyhára való egy részét.

Elek György

Karcagi példából országos program

Tisztelt Olvasóink!
Legközelebbi lapszámunk augusztus 24-én jelenik 
meg. A szerkesztőség a nyári megváltozott megje-
lenés időszakában délelőttönként ügyeletet tart.

Tisztelettel:
a szerkesztőség

Karcagon 
a 

Közlekedésrendészet

Július elejétől Karcagra te-
lepült a Karcagi Rendőr-
kapitányság közlekedés-
rendészeti osztálya. Antal 
Júlia r. őrnagy tájékozta-
tása szerint az év második 
félévétől az osztály már 11 
fős hivatásos állománnyal 
rendelkezik.

- Ez azt is jelenti, hogy 
az illetékességi területen 
történt eseményekhez in-
nen Karcagról fognak ki-
vonulni a kollégák felmér-
ni a baleseteket, elvégezni 
a baleseti helyszínelés fel-
adatait. Ez azért is lesz ha-
tékonyabb, mert az irányí-
tás saját körben van és így 
a reagálóképesség is sokkal 
gyorsabb.

Mivel a kapitánysághoz 
tartozó településeken Kar-
cag vezeti a belterületi bal-
esetek számát, Antal őr-
nagy a közlekedésiek segítő 
jelenlétét ígérte a legproblé-
másabb szakaszokon.

Elek György

Nyári munkák

Annak idején, 1972. július 
16-án 14 fő nyugdíjas rendőr 
és katona részvételével alapítot-
ták meg Karcagon a Fegyveres 
Erők és Testületek Klubját. Az 
akkor megteremtett közösség, 
manapság, 40 év múltán, szá-
mos változás, átalakítás, átszer-

vezés után Nagykun Bajtársi 
Egyesület néven működik. Sőt, 
kiterebélyesedett, hiszen 112 
aktív tagjával, évi ténykedésé-
vel a város egyik legnépesebb 
és legismertebb szerveződése.

Július 21-én délután – csak-
nem a valóságos születésna-
pon – ünnepelte az egyesület 
fennállásának évfordulóját. Ez 
alkalomból elküldte üdvözle-

tét Benkő Tibor vezérezredes, 
a Magyar Honvéd Vezérkar 
törzsfőnöke. A megyei Hadki-
egészítő Parancsnokság veze-
tője a köszöntő és gratuláció 
mellett hivatalosan is megkö-
szönte több tag (Mándi Lász-
ló, Ferenczi Gyuláné és Kiss 

Károlyné) sokéves munkáját, 
Bokor József és Rab János el-
nökök ténykedését. Szitár Fe-
renc a Karcagi Rendőrkapi-
tányság (mint fegyveres tes-
tület parancsnoka) mondott 
rövid köszöntőt és adott át 
emléktárgyakat, Karcagi Nagy 
Zoltán az önkormányzat nevé-
ben köszöntötte a bajtársakat.

Elek György

40 éves a Nagykun Bajtársi 
Egyesület

A Városgondnokság július 
folyamán megkezdte a Start 
munkaprogram keretében in-
dított belvíz-rekonstrukciós, 
belvíz-felújítási program kivi-
telezési munkáit.

Az árok karbantartási, tisz-
títási, mederburkolási és há-
lózatbővítési feladatokat a 
csapadék- és belvízelvezetés 

szempontjából legkritikusabb 
Kossuth Lajos és Szent László 
utcákban kezdték.

- Emlékezhetünk, hiszen 
minden jelentősebb esőnél 
előfordul, hogy a gyorsan ér-
kező, nagy mennyiségű csa-
padék mindig a Szent László, 

Folytatás a 4. oldalon

Szent István napi 
ünnepségek

2012. augusztus 20.

A részletes program a 2. oldalon olvasható.
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Érmek 

lebegtetve, 
„majdani” 

koksz miatt?
Az ötkarikás olimpiai játékok kü-

lönleges sportesemény, amelyhez  
így vagy úgy - de különösen az utolsó 
négy évtizedben - szorosan kapcsoló-
dik a közélet, és gyakran a direkt poli-
tika is. Az államfők különféle gesztu-
sokkal érzékeltetik a külvilággal, hogy 
mennyire fontos nekik is ez a békét hir-
dető sportvetélkedés, és amennyire 
idejük engedi, személyes megjelené-
sükkel jelzik ezt választóiknak, ill. nem-
zetüknek. De nem ezekről akarok most 
szólni, hanem az olyan közéleti vonat-
kozásokról, melyeket bizonyos szerve-
zetek és a média fura urainak sokszor 
meghökkentő intézkedései váltanak ki.

Egyik ilyen, nagy vitát kiváltó intéz-
kedés a NOB elnöksége részéről: nyolc 
évig jegelik a levett dopping ellenőr-
zések mintáit, és netán nyolc év eltel-
tével visszamenőlegesen is elvehetnek 
érmeket, megváltoztathatnak helyezé-
si sorrendet. Ez megosztotta a szakem-
bereket és a sportújságírókat egyaránt, 
mert a doppingolás - amit a magyar 
szlengben kokszolásnak neveznek -  
sokak szerint minden élsportolót érint, 
mondván: ilyen rekordokat elképzelhe-
tetlen teljesítménynövelő szerek nél-
kül elérni. Mások szerint csak a gazdag 
országok versenyzőire jellemző ez in-
kább, ott van annyi pénz, hogy a sport-
orvosi team tagjai előzetesen minden 
szert meg tudnak vizsgáltatni komoly 
laboratóriumokban, és a tiltott össze-
tevőket ki tudják „venni” a szerből. 

Azok közé tartozom, akik eléggé 
meggondolatlan ötletnek tartják ezt 
a rendelkezést. Mert egy élet munká-
ja dőlhet romba, ha netán 5-6 év múl-
va kiderítik, hogy pl. 2012-ben ugyan 
minden stimmelt a vizeletben, de 
2016-ban már „találtak benne vala-
mit”. Nem véletlenül tettem idézőjel-
be: ugyanis - bár nem akarom krimi-
nalizálni, - de nem zárható ki annak a 
lehetősége sem, hogy az a bizonyos 
koksz később került a mintába, hiába 
őrizték hétpecsétes hűtőszekrényben. 
Összevissza kavarja majd a különböző 
statisztikákat, aztán egy idő után nem 
csoda, ha elfelejtik még a szpíkerek is 
a rekordidőket az egyes számokban. 
Még akkor is, ha felkészült a riporter.

Egy másik nagy ostobaság pedig a 
magyar tv-közvetítések szerkesztőihez 
kapcsolódik. Csapó „Dudi”, egykori ví-
zilabdás olimpiai bajnok jegyezte meg 
fölháborodottan, hogy ki volt az az os-
toba, akinek az az ötlete támadt, hogy 
egy úszóversenyzőt, aki érmet nyert, 
rögtön a kamera elé hívják, ahogy ki-
szállt a medencéből. Még ki sem fújta 
magát, máris záporoznak a kérdések, 
amire válaszolnia kell a holtfáradt ver-
senyzőnek. Ez az ember – mondta Csa-
pó – soha nem sportolt semmit. Csak 
bulvár szenzáció hajhász, legszíveseb-
ben elfenekelné…

- ács -

HÍREKHÍREK
Horgászok figyelem!

A Nagykun HE augusztus 19-
én (vasárnap) tartja hagyomá-
nyos horgászversenyét a Tégla-
gyári tavon. A versenyen min-
den Nagykun HE tag részt ve-
het, az is, akinek nincs a tóra 
engedélye. Nevezési díj: 2.500 
Ft – ami magában foglalja az 
ebédet is! Horgászni csak egy 
úszós felszereléssel lehet. Ne-
vezni augusztus 16-ig lehet 
minden csütörtökön 15 - 17 óra 
között az egyesület irodájában.

Gyülekezés 6 órakor a hely-
színen. A verseny 7-11 óráig 
tart. Eredményhirdetés, ebéd.

Augusztus 11-én (szomba-
ton) 6 órától társadalmi mun-
ka (útépítés) a Téglagyári tó-
nál. Szerszámot mindenki 
hozzon magával!
Mindenkit szeretettel vár a

Vezetőség

8:10 a Kossuth téren
 Térzene
 Közreműködik a Nagykun Honvédbanda
 Vezényel: Soós Pál karnagy
8:30  a református templom előtt
 Az Országzászló felvonása
 Közreműködnek a Kováts Mihály Huszár 

Bandérium huszárjai és a Nagykun Hon-
védbanda

9:00 a Szent István római katolikus templomban 
 Szent István napi búcsúi szentmise
 Körmenet a Szent István szoborhoz
11:00 a városháza dísztermében
 Ünnepi önkormányzati ülés
 Az önkormányzati ülést megnyitja és leve-

zeti:
 Dobos László polgármester
 Ünnepi köszöntőt mond:
 Balázs Péter Kossuth-díjas színművész, a 

Szolnoki Szigligeti Színház igazgatója
 Kitüntetések átadása
 A kitüntetettek életútját bemutatja:
 Kovács Szilvia alpolgármester,
 Kovácsné Kerekes Katalin önkormányzati 

képviselő,
 Rózsa Sándor jegyző 

 Ünnepi műsor

 Közreműködnek:
 Márkus Judit és Janik László színművé-

szek,
 Koppány Mária előadóművész
 Dusík István zenetanár
12:30 a városháza aulájában
 Emléktábla avatás a városháza építésének 

100. évfordulója alkalmából
 Avatóbeszédet mond:
 Rózsa Sándor jegyző
 Az emléktáblát állíttatta:
 a Karcagi Nagykun Városvédő Egyesület és 

a Karcag Városi Önkormányzat
15:00 a városközpontban
 Arató-felvonulás
 Útvonala: Erzsébet liget - Liget út - Deák 

körút - Kisújszállási út - Vasút út - Széche-
nyi sugárút - Kacsóh utca - Dózsa György 
út - Kossuth tér - Madarasi út – Deák körút 
- Liget utca - Erzsébet liget

16:00 a Déryné Kulturális Központ II. emeleti 
dísztermében

 Ifj. Szabó Mihály Pro Urbe-díjas fazekas, a 
népművészet mestere

 emlékkiállítása
 A kiállítást megnyitja:
 dr. Selmeczi László habil. egyetemi docens, 

régész, etnográfus
 Közreműködik: 
 a Kun-Csorgó Népzenei Kör és
 Domján Sándor egyetemi hallgató
 Fejes Lászlóné - Koppány Gabriella
 csipkeverő, népi iparművész  életmű kiállí-

tása
 A kiállítást megnyitja:
 Kovácsné Kerekes Katalin, önkormányzati 

képviselő
 Közreműködik: Koppány Mária előadómű-

vész
17:00 a Déryné Kulturális Központ előtti téren
 Az arató-felvonulás résztvevőinek fogadá-

sa, köszöntése
 Az aratókat köszönti:
 Dobos László polgármester
18:00 a Nagykun Látogatóközpont udvarán
 Szent István napi ökumenikus újkenyér 

szentelő ünnep
 Köszöntőt mond:
 dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési minisz-

ter
 Az újkenyeret megáldja:
 Nt. Szabó József, a Nagykunsági Reformá-

tus Egyházmegye esperese
 Az újkenyeret megszenteli: Gulyás Zsolt 

plébános, érseki tanácsos
 Tárogatón közreműködik: Csontos Meny-

hért
19:00 a Nagykun Látogatóközpont udvarán
 Folklór műsor
 Közreműködnek:
 a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Köz-

pont és Könyvtár
 Bokréta, Kopogók, Pántlika és Iringó nép-

tánccsoportjai, a Pipás Népzenei Együttes 
és a Kun-Csorgó Népzenei Kör

Szent István napi 
ünnepségek

2012. augusztus 20.

2012. június 16-án tartották 
meg az egykori Vasút úti Fiú 
iskola öregdiákjai az 53 éves 
osztálytalálkozójukat. Az ak-
kori 29 fős osztálylétszám saj-
nos mostanra már 19 főre szű-
kült. Az ország különböző 
helységeiből érkezett és Kar-
cagon élő öregdiákok immár 
7. alkalommal gyűltek össze 
e neves délutánra. A két utol-
só találkozóra az akkor vég-
zett leányosztály öregdiák-
jai is képviselték magukat. Jól 
eső érzés fogott el mindenkit, 
hogy újra találkozhattunk és 
a felelevenített események ha-
tására kisiskolások lehettünk 
egy pár órára. Dr. Fazekas 
Mihályné – Erzsike tanárnő – 

megtartott rövid osztályfőnö-
ki órán emlékezett meg az el-
múlt 53 évről.

Az összegyűltek megemlé-
keztek az elhunyt tanáraik-
ról és osztálytársaikról. Ezt 
követte a kötetlen, szabad be-
szélgetések sokasága örömök-
ről, gyerekekről, unokákról, 
esetleges gondokról. Termé-
szetesen nem maradhatott el 
a kunsági birkapörkölt ebéd 
sem, melyet az egyik öregdiák 
osztálytársunk készített el leg-
jobb tudása szerint mindnyá-
junk megelégedésére. Jó han-
gulatot varázsolt az ebéd után 
zenész barátunk, a sok kunsá-
gi-hortobágyi magyarnóta töl-
tötte be a helyiséget. A nótá-

zás és a csárdások után lassan 
és hosszasan, de úgy köszön-
tünk el egymástól, hogy egy 
év múlva legalább ilyen erő-

ben és egészségben újra talál-
kozunk. Úgy legyen!

Bézi Ferenc
az osztálytársak nevében

Osztálytalálkozó

Felhívás 2012/2013-as 
tanévre gyógytestnevelés 

beiratkozásra

Az 1993. évi LXXIX. tör-
vény a közoktatásról és a 
11/1994.(VI.8.) MKM rende-
let, valamint az 1.sz. mellékle-
te, rendelkezései alapján a Ma-
darász Imre Egyesített Óvo-
da és Pedagógiai Szakszolgá-
lat 10. tagintézménye várja a 
gyógytestnevelésre járó gyer-
mekek szüleit a beiratkozásra. 

Időpont: 2012. szeptember 
3-tól – 5-ig, 1300-1700- óra kö-
zött, a gyógytestnevelés helyszí-
nén (Karcag, Varró u. 3/a.).

2012. szeptember 6-tól a 
gyógytestnevelés foglalkozások 
tanrend szerint megkezdődnek.

Szarka Lászlóné
intézményvezető
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Magán állatorvosi ügyeletMagán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Augusztus 11-12. Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.: 06/20-939-4650
Augusztus 18-19-20. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport utca 13. Tel.: 06/30-205-3260
Augusztus 25-26. Dr. Domán György Kg., Ady E. u. 58. Tel.: 06/30-434-5950

„UDVARI MUZSIKA”
 a Nagykun Látogatóközpont udvarán

(Karcag, Táncsics krt. 46.)
2012. július 7. – augusztus 11-ig szombatonként 19:00 órától
Állandó program:
18 órától a Zabhegyező Gyermekanimátor Egyesület mun-
katársai kézműves foglalkozásokkal várják a gyerekeket - 
gyöngyfűzés, hajbazizz (apró hajfonatok), arcfestés, ajak-
balzsam-készítés, különböző papírtechnikák, játékok -
2012. augusztus 11-én (szombaton) 19 órától fellépnek 

Ferenczi Béla és Olajos János nótaénekesek
Kísér: Németh Lehel – harmonika, Péntek József – hegedű

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A programokra a belépő: 200 Ft.
Eső esetén a rendezvény a Déryné Kulturális Központban
(Karcag, Dózsa Gy. u. 5-7.) kerül megrendezésre.
A rendezvény ideje alatt büfé üzemel.
Információ: 06/30-730-0789

Pályázati kiírás
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által bér-

beadásra meghirdetett ingatlanokkal kapcsolatosan folyamat-
ban lévő pályázatok:

1. Karcag, Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti helyiség
 A helyiség alapterülete: 18,6 m2

2. Karcag, Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti helyiség
 A helyiség alapterülete: 15 m2

3. Karcag, Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti helyiség
 A helyiség alapterülete: 45 m2

4. Karcag, Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti helyiség
 A helyiség alapterülete: 20 m2

5. Karcag, Horváth F. u. 1. sz. alatti helyiség
 A helyiség alapterülete: 75,26 m2

6. Karcag, Horváth F. u. 1. sz. alatti helyiség
 A helyiség alapterülete: 157,38 m2

7. Karcag, Horváth F. u. 3. sz. alatti helyiség
 A helyiség alapterülete: 158 m2

8. Karcag, Horváth F. u. 7. sz. alatti helyiség
 A helyiség alapterülete: 110 m2

9. Karcag, Kisújszállási u. 306. sz. alatti helyiség
 A helyiség alapterülete: 15 m2

10. Karcag, Kórház u. 10. sz. alatti helyiség
 A helyiség alapterülete: 19 m2

11. Karcag, Kórház u. 10. sz. alatti helyiség
 A helyiség alapterülete: 24 m2

12. Karcag, Kórház u. 10. sz. alatti helyiség
 A helyiség alapterülete: 86 m2

13. Karcag, Kórház u. 12. sz. alatti helyiség
 A helyiség alapterülete: 24 m2

14. Karcag, Kossuth tér 5. sz. alatti helyiség
 A helyiség alapterülete: 111 m2

A részletes pályázati feltételekről érdeklődni lehet a Polgár-
mesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Irodájában (fsz.: 53. sz. 
iroda, Tel.: 06 59/500-669). 

A pályázati kiírások megtekinthetőek a Karcag Városi Ön-
kormányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, valamit a 
Karcag Város honlapján (www.karcag.hu).

Új 40 literes felniből készült lábas 
eladó. Tel.: 06/20-351-9393.

TISZTELT UTAZÓKÖZÖNSÉG!
Értesítjük Önöket, hogy az állomás átépítése miatt az állomás 

előtti tér előreláthatólag 2012. 08. 11. 00:00 órától 2012. 08. 15. 
24:00 óráig le lesz zárva. GÉPKOCSIVAL érkező, itt parkol-
ni szándékozó utasainkat megkérjük, hogy sem az állomás terü-
letén, sem az állomás előtt kialakított parkolóban ne parkoljanak! 
KERÉKPÁRRAL érkező utasainkat kérjük, hogy a kijelölt kerék-
pártárolót vegyék igénybe. IDEIGLENES BUSZMEGÁLLÓ az ál-
lomástól a város felé 100 méterre lesz kialakítva. GYALOGOSAN 
közlekedő utasainktól kérjük, hogy a balesetek elkerülése végett a 
munkaterületen a kijelölt útvonalon közlekedjenek.

Az útlezárás ideje alatt kérjük Önöket, hogy az állomásra való 
kiérkezést –  a személypénztár zsúfoltságának elkerülése, valamint 
a megnövekedett távolság miatt – legalább 15-20 perccel a vonat 
indulása előtt tegyék meg!

Az utazásuk során Önöket ért kellemetlenségért szíves türelmü-
ket és megértésüket kérjük!

MÁV ZRt

Meghívó

A 8 sz. választókerület önkormányzati képviselője nyár végi 
autóbuszos kirándulásra hívja és várja a választókerület la-
kóit (nagyszülő-szülő-gyermek) korosztályig.
A kirándulás időpontja: 2012. augusztus 29. (szerda)
Úticél: Berekfürdő település.
 Benne: az Üllő-parti ökotanya, a Hubai család 

biogazdaságának megtekintése.
Indulás: 2012. augusztus 29. (szerda) 14 órai kezdettel a Ká-

das György Ált. Iskolától (Kisújszállási út 45.)
A kirándulásra 2012. augusztus 15-én (szerdán) 10 – 12 
óra között lehet jelentkezni Fogadóóra keretében a Kádas 
György Ált. Iskola aulájában, a Kisújszállási út 45. sz. alatt, 
vagy a 06/30-240-0413-as telefonszámon. 
A kiránduláson való részvétel a jelentkezések sorrendjében 
biztosított.
A látnivalókat Ruzicska Ferenc helytörténész mutatja be.
Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár:

Pánti Ildikó
a 8. sz. választókerület képviselője

Helyesbítés
Az előző számunkban meg-

jelent XIV. Karcagi Birkafőző 
Fesztivál köszönetéből a www.
inforkarcag.hu honlap ne-
ve hiányosan jelent meg. A hi-
báért az érintettől elnézést ké-
rünk.

Kun Világtalálkozó országos 
fotópályázat

A kisújszállási Kossuth Fotóklub meghirdeti a II. Kun Fotópályázatot. A 
pályázaton részt vehet minden hivatásos és amatőr fotós, aki a pályázat fel-
tételeit elfogadja. A pályázatra beküldhető minden olyan saját készítésű fo-
tó, melynek témája a Kun hagyományokat hivatott bemutatni. Jelenkor az 
utókornak, Magyarok a kunokról, Öröklődött hagyományok napjainkban.

Ezen belül témajavaslatok: kunsági emberek, kunsági állatok, növények, 
ünnepek (esküvő, lakodalom), kunsági játékok (bigézés, bikázás, csontcsikó, 
snúrozás, csutkarozi, csutkahegedű, pénzdobálás lyukba, sapkába; sárpuk-
kantó, stb.), ősi kunsági ipar és művészet.

Pályázni lehet:

1. Maximum 5 db kép, plusz 1 sorozat, ami 5 db-ból állhat. (A rendező 
fenntartja a jogot a sorozat megbontására.)

2. A/4-es méretű fekete-fehér vagy színes képpel. (A készítés techniká-
ja kötetlen.)

3. A képeket 30x40-es kartonra feldolgozva, kiállításra bemutatható álla-
potban (vagyis a paszpartu maximum 2 mm lehet) kérjük beküldeni.

4. A fotókhoz címjegyzéket kell mellékelni. A címjegyzékkel egyezően 
feltüntetni a kép hátuljára: a kép címe, alkotó neve, címe, e-mail címe.

5. Beküldési cím: Kisújszállási Művelődési és Ifjúsági Központ (5310 Kisúj-
szállás, Deák F. út 6.)

6. Az e-mail cím: papilajos@gmail.com
 A pályázati anyago a képekkel együtt CD-n, DVD-n vagy e-mail címre 

JPG formátumban 1600x1800x2400 pixel, 2 MB nagyságú, 300 DPI-re 
méretezve kérjük elküldeni. A rendező, kiadványszerkesztés, webol-
dal, sajtó céljára a szerző nevének feltüntetése mellett szabadon és 
térítésmentesen felhasználhatja. A pályázó kijelenti, hogy a képek fe-
lett a szükséges szerzői illetve személyiségi jogokkal rendelkezik. Az 
ebből eredő esetleges jogvitákért a szervező felelősséget nem vállal.

Nevezési díj: 1.000 Ft, melyet a 11745080-15576976 számlaszámra ké-
rem megküldeni, az átutalási megbízás megnevezése: fotópályázat.

 Zsűrizést a kun szövetség által felkért szakmai zsűri végzi.
Beérkezési határidő: 2012. augusztus 17.
Zsűrizés várható ideje: 2012. augusztus 21-től.
A képek bejutásának értesítése a kiküldött meghívóban. A képek érté-

kelése megnézhető a www.mafosz.hu vagy a www.kossuthfoto.club.
hu weboldalon.

A kiállítás megnyitó időpontja: 2012. szeptember 8.
A képek visszaadása a kiállítás bontása után, a rendezővel egyeztetett 

időpontban.
A pályázat támogatói: Országos Kun Szövetség vezetősége, Magyar Fo-

tóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége, Kisújszállás Város Ön-
kormányzata, Nagykun Hagyományőrző Társulás, Művelődési és Ifjúsági 
Központ.

Érdeklődni lehet a 06/30-517-3399-es telefonszámon.
A Kossuth Fotóklub vezetője:

Papi Lajos

A Karcagi Nagykun 
Református Gimnázium, 

Egészségügyi 
Szakközépiskola és 

Kollégium
a 2012/2013-as tanévben az 
alábbi OKJ-s szakképzési le-

hetőséget kínálja:
Nappali tagozatos képzés:
Ápoló (OKJ szám: 54 723 01 

00005401)
 képzési idő: 3 év
 vidéki tanulók számára 

kollégiumi elhelyezés
 jelentkezés folyamatosan 
Jelentkezési feltételek:
 érettségi bizonyítvány 

(gimnáziumi vagy szakkö-
zépiskolai)

 egészségügyi alkalmasság
 18-23 év közötti életkor
 A gyakorló területet az is-

kola a kórházban és egész-
ségügyi intézményekben 
biztosítja!

Iskola neve: Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázi-
um, Egészségügyi Szakkö-
zépiskola és Kollégium

Iskola címe: 5300 Karcag, 
Madarasi út 1-3.

OM azonosító: 201 348
A jelentkezési lap letölthető 

a www.reformatus.eu we-
boldalról.
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ÉRETTSÉGIZETTEK FIGYELEM!

Érettségi utáni nappali és esti tagozatos 
iskolarendszerű képzések indulnak 

a 2012/2013-as tanévben 
Gazdasági Informatikus- emelt szintű (OKJ 54 481 04)
Pénzügyi-számviteli ügyintéző (OKJ 52 3432 04) 

szakokon az ADU Szakképző- és Középiskola Karcagi 

Tagintézményében (OM azonosító: 035497)
5300 Karcag, Püspökladányi út 14.  
Tel./Fax: 59/503-519, 
www.adu-iskola.hu, e-mail: adukarcag@gmail.com

A képzés idejére családi pótlék, /árvaellátás/, 

diákigazolvány jár!

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

Várjuk jelentkezésedet, 

ne hagyd ki 

a lehetőséget!

Megcsörren a telefon. Nem tudom, nem aka-
rom elhinni a megdöbbentő hírt: „Mindenki 
szeretett Ilonka nénije elment közülünk.” Sze-
rettem nyugodt, mosolygós, tiszteletet paran-
csoló, kedves, figyelmes, segítőkész egyéniségét. 
Még a tavaszban valamilyen készülő katona-
könyv kiadásával kapcsolatban kérte el tőlem 
a 101 éves Szilárd Feri bátyám könyvéről mon-
dott méltatásomat. Akkor tudtam meg, hogy 
az ő bátyja 1945-ben fogságba esett, és a távoli 
Észak-Szibériában halt meg. Titkos vágya volt 
neki és a nővérének, hogy a bátyjuk nyughelyét 
felkeresik a távoli Szibériában. Innen ered, hogy 
nagy gondot fordított a katonasírok felkutatásá-
ra.

Régóta ismertem Ilonka nénit. Tanítottam a 
lányát, a lánya fiait. Családszerető volt. A gyer-
mekei, az unokái mindig számíthattak rá. De ő 
a szüleit, Apust és Anyust is szerette, tisztelte. 
Sokszor állította Őket példaként a családja elé.

1984-ben nyugdíjas tisztviselőként került a 
Gábor Áron Gimnáziumba, ahol iskolatitkár-
ként dolgozott, még 11 évig. (Azelőtt a város 
pénzügyi osztályán adócsoport-vezető, városi 
tanácsos.) Emlékszem, nálunk maga volt a meg-
testesült ősnyugalom. Ha kért, emberségesen 
tette, sohasem parancsolt. Az ügyeinket nagyon 
precízen, szigorúan intézte. Sasszeme volt a hi-
bák észrevételére, de sohasem volt bántó a mo-
dora. Szép szóval oldottuk meg a problémákat.

Tősgyökeres karcagiként mindent tudott ar-
ról, hogy mikor mi történt a városban. Számo-
latlanul vitte a jó kunsági történet-csemegéket 
Körmendi Lajos írónak. Az ő ötlete nyomán in-
dítja el az író 1992 őszén a Kunhalom című ott-
honos közéleti lapban a Karcagi ki kicsoda című 
rovatot. Körmendi az Ilonka nénitől kapott ré-
gi újság, a Nagy-Kunság alapján írta meg 1995-
ben a Karcagi Hírmondóba a Lift című soroza-
tát. És az író Az együttleges szellem (2002) és A 
táltos kincse (2004) köteteinek az impresszumá-

ban az ő nevét is említi, hiszen tőle szintén sok 
segítséget kapott e művei megírásakor.

2002. június 21-én Körmendi Lajos a Sza-
bad Földben Családfáját kutatja a nagymama 
címmel portrét készít Ilonka néniről, a Szere-
tett szülővárosom, Karcag utcanevei (2003) cí-
mű könyv írójáról. Ugyanis a könyv anyagá-
val 2002-ben az országos néprajzi gyűjtőpályá-
zaton I. díjat nyert. Alapmunkát tett le a városa 
asztalára. A híres könyvet aztán Körmendi mu-
tatta be 2003.február 24-én a Városi Csokonai 
Könyvtárban. Hallatlanul izgalmas, jó kedélyű 
bemutató volt. Az unokám polcának féltve őr-
zött kincse az ott kapott és neki dedikált könyv. 
Ilonka néni emlékezetére érdemes felidéznünk 
néhány adatát. 1774-ben rendelték el Karcagon 
a házszámozást. 1850-ben volt a második ház-
számozás. 1892-ben volt a harmadik. 1938. no-
vember 1-jén szűnt meg Karcagon a tizedes be-
osztás. Körmendi e portréban felfedi még, hogy 
a nagymama „1669-ig tudta felderíteni az elődö-
ket.” A saját és férje családjának adatait az álla-
mi és az egyházi levéltárakban tárolt anyaköny-
vekből gyűjtögette össze, nagy szorgalommal, 
négy hatalmas, vaskos kötetbe.

Ilonka néni szorgalmas volt, segítőkész, kö-
telességtudó és embertisztelő. Önmagával és 
másokkal szemben is mindig maximalista, de 
megértő. Mindig rengeteg terve, ötlete volt. 
Ambíciói voltak és másokat is ambicionált. A 
tanácsait, kifogásait egyenesen megmondta. 
Szeretetben élt a szüleivel, férjével, családjával, 
városával. Szerette és kedvelte a művészeteket. 
Jó barátai voltak Horváth Gyula színművész, 
Bod László festőművész, Györfi Sándor szob-
rászművész és Jókai Anna írónő is.

A lelkész búcsúbeszédében nem véletlenül 
hangsúlyozta: „ajándék volt és fényes csillag.”

Béke poraira. Nyugodjon békében a karcagi 
földben.

Rideg István

Kossuth és Kacsóh utcák tér-
ségében, ám sok esetben egé-
szen a nyomdáig torlódott fel 
– magyarázza a helyszínen 
Molnár Pál, a Városgondnok-
ság vezetője. - Az árkok rend-
betétele mellett plusz csator-
nákkal is rásegítünk az el-
vezetés meggyorsítására. A 
Szent László utcán a járdás ol-
dalon burkolt csatornaszaka-
szokat alakítottunk ki. Az el-
ső jelek alapján elmondha-
tó, hogy jól működik, nagyon 
gyorsan „elviszi” a vizet az ut-
cáról. Ez az egyik oldal, ám 
úgy döntöttünk a nagyobb ka-
pacitás végett, az utca másik 
(járdátlan) oldalát is megcsi-
náljuk. Többek között itt ke-
rülnek beépítésre a téli köz-
foglalkoztatás során készített 
csatornaelemek. A Kossuth 
Lajos utcában a járdás oldalon 
zárt csatornaszakasz készül, 
vagyis beton- és műanyagcsö-
veket építettünk be. Itt tehát 
lesz egy járdás oldali zárt csa-
torna, ami nagyobb vízmeny-
nyiséget is le tud majd vezet-
ni, közvetlenül a 2.0.0-ás csa-
tornába. Az elmúlt napokban 
leesett 25 milliméteres eső itt 
is megmutatta, hogy az új csa-
torna nagyon jól működik. Az 
igazi erőpróba persze majd 
egy ennél is nagyobb eső vagy 
felhőszakadás lesz. A problé-
mát tulajdonképpen az okoz-
za, hogy errefelé nagyon sok a 
zárt csatorna, és a város távo-
libb részei is erre lejtenek, va-
gyis az idezúduló vizet a zárt 
szakaszok nem nagyon bírják. 
Hát most segítettünk rajtuk 
egy kicsit.

- Mikorra végeznek?
- Hetvenöt emberrel, ezen 

felül kotró- és ásógépekkel is 

dolgozunk ezen a részen. Kb. 
szeptember közepére-végére 
várható  két szakasz befejezé-
se. Azután a kevésbé problé-
más részek felújításával foly-
tatjuk a munkát.

A Start munkaprogram ke-
retében indult a belterületi 
utak karbantartása, rendbeté-
tele illetve részbeni felújítása. 
Jelenleg útpadka javítás folyik.

- Az útkátyúzást sajnos le 
kellett állítani, mert a kör-
nyékbeli aszfaltkeverők más-
féle aszfaltra álltak át. Várjuk, 
hogy a földesi üzem beindul-
jon, mert a távolabbról szállí-
tás nagyon megemelné a költ-
ségeket. Az átállás augusztus 
közepén várható – akkortól 
indulhat ismét nálunk is a ká-
tyúzás.

- Az idén először a Város-
gondnokság emberei kátyúz-
tak. Eredményesek voltak?

- Amit eddig elkészítettek, 
az megfelelő. Az aszfalt jól áll 
a helyén, jól működnek a gé-
pek és az emberek is betanul-
tak már.

- Hány fő dolgozik az útkar-
bantartáson?

- A patkázásnál 75 fős lét-
számunk van, ebből alakítot-
tunk ki egy 12 fős kátyúzási 
csoportot.

A pályázat 90 kilométer 
hosszúságú külterületi útsza-
kasz rendezését is tartalmazta 
és a karbantartási időszakban 
elvégezték a cserjeirtással és 
fakivágással járó munkákat. 
Elsősorban a kertközi utakat 
tették rendbe, mert azok az el-
múlt 20 évben nem voltak fel-
újítva. Jelenleg a gyökerek el-
távolítása folyik, az útfelü-
let karbantartást tárcsázással, 
gréderezéssel és szkréperládá-
val hajtották végre.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Séllei Lászlóné Molnár Ilona
(1927 – 2012)

Ismét együtt táboro-
zott a KÁIK Györffy Ist-
ván Tagiskola alsó és felső ta-
gozata 2012. július 16. – 20. 
Balatonfenyvesen.

Közel 100 fő (93–an voltunk) 
5 kellemes napot töltött a ma-
gyar tenger déli partján, 10 ne-
velő kíséretében. Gyönyörű 
környezetben, jó időben, ké-
nyelmes szálláshelyen, megfe-
lelő étkezéssel, remek progra-
mokkal igyekeztünk emléke-
zetessé tenni a gyerekek idei 
nyári szünidejét. A budatétényi 
Tropikárium, a sok fürdés, 
sport és játék szárazon és ví-
zen, kézműves foglalkozá-
sok (póló és zászlófestés, fűz-
fa síp faragás, kreatív játékok), 
látogatás a Kis–Balatonhoz, 
a fonyódi gyalogtúra sok vi-
dám percet okozott kicsinek és 
nagynak. Programjaink között 
szerepelt néhány hagyományos 
tábori program: első táborozók 
avatása, éjszakai túra, LEG–
ek versenye, éjszakai fürdőzés, 
sznukizás, karnevál, karaoke 
verseny, Disco.

Jól érezték magukat a gyere-

kek, különösen azok, akik elő-
ször voltak a Balatonnál. A se-
kély vizű parton hamar fel-
fedezték az időtöltés sokféle-
ségének lehetőségét.

A tábor gondnoka, az étte-
rem vezetője és a kisegítő sze-
mélyzet mindenben igyekezett 
a segítségünkre lenni. Köszö-
net érte. A gyerekek ezt jó ma-
gaviseletükkel hálálták meg. 
A jövő évben is visszavárnak 
bennünket a fenyvesi táborba. 
Nagyon megdicsértek bennün-
ket. Köszönjük a táborozók 
szüleinek, hogy gyermekeik-
nek lehetővé tették az utazást, 
Pandurné Ildikónak és néhány 
szülőnek a szponzorálást. Ta-
kács József és Pintér István so-

főrök posztjukon ismét jelesre 
vizsgáztak. Köszönjük lelkiis-
meretes munkájukat.

A szülők és pedagógusok al-
kotta „fenyvesi tízek” csapat-
munkája is dicséretes. Tagjai: 
Takács Nikoletta, Boldizsár 
Istvánné, Posztósné Gyarma-
ti Éva, Csombordi Szilvia, Gu-
lyás Ferencné, Nagy Tímea, 
Vass György és Kiss László de-
rekasan helytálltak a fenyvesi 
tábor élén. Megint elmondhat-
juk:” Ez jó mulatság, férfimun-
ka volt!” Így köszöntünk el a 
tábortól: Jövőre (talán) ugyan-
itt!?

Szakályné Kollát Emese
és Rusóiné Szabó Magdolna

táborvezetők

A Györffy alsó, felső újra együtt

Nyári munkák
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TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0291,
„Tanulj, hogy taníthass, az inkluzív oktatásért”

Megvalósítás időtartama:
2010. 08. 01. – 2012. 08. 01.

Támogatás összege:
12 000 000 Ft

Az Európai Unió jóvoltából a TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0291,  „Tanulj, hogy 
taníthass, az inkluzív oktatásért”  című pályázat keretében az elmúlt két évben a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon 
intézményéből három pedagógus tanulhatott tovább felsőoktatási intézményben. 
Balláné Tóth Éva az ELTE – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán Autizmus 
spektrum zavarok pedagógiája szakot, Szekeres József Gyógypedagógus szakvizsgát, 
Kis Ernő a Szent István Egyetem Gazdasági – és Társadalomtudományi karán Agrár 
– mérnöktanár mesterképzési szakot végzett el.
A három végzett pedagógus szeretné a képzések során tanultakat és tapasztaltakat 
az intézményben folyó munkában kamatoztatni az elkövetkezendő években!

További szép eredményeket kívánunk 
ehhez nekik!
Török Csilla

Projektmenedzser

A számunkra nehézkesen 
induló olimpiai játékok mos-
tanra egészen jó irányt vettek. 
Szépen gyűlnek a medálok, 
így az éremtáblázaton is kivá-
ló helyen szerepel Magyaror-
szág. Lényegében csakis szu-
per gazdag országok előznek 
meg minket. Természetesen 
a pekingi játékok után feltur-
bózott kínaiak vezetik a táb-
lát harmincnál is 
több aranyérem-
mel, de valahogy a 
mindenáron bizo-
nyítani akaró egy-
kori NDK-ás sport-
ra emlékeztet a 
hozzáállásuk. Nos, 
mindegy. Nem az 
éremtábláról és 
nem a szépen csil-
logó aranyérmekről 
akarok írni, hanem 
azokról a magyar 
olimpikonokról, akik kifeje-
zetten kemény körülmények 
között küzdöttek a játékokon. 
Nem feltétlenül az ellenfelek, 
hanem inkább a bírák hozzá-
állása miatt.

Ez leginkább a cselgáncsozó 
lányokról mondható el. Példá-
nak okáért mindjárt ott van 
a Karakas Hedvig és a román 
Caprioriu közötti küzdelem. 
A román rendőrnő szinte vé-
gig passzív játékot folytatott, 
Hedvig pedig többször és lát-
ványosan indított támadást. A 
szabályok értelmében, ha nem 
történik olyan dobás, láb-
gáncs, (szakkifejezéssel ippon), 
amely azonnal eldönti a mér-
kőzés sorsát, vagy ha nem tör-
ténik ennél gyengébben sike-

rült szintén dobás vagy gáncs 
(waza-ari) amellyel valame-
lyik versenyző pontot szerez-
het, akkor a küzdelmet a bün-
tetések (yuko, koka) száma 
dönti el. Döntetlen esetén a 
vezető bíró és két segédje ha-
tároz a győztesről. Ilyen eset-
ben az aktívabb és kezdemé-
nyezőbb játékost hozzák ki 
győztesnek. Éppen ezért volt 

érthetetlen döntés, amikor a 
román versenyzőnek ítélték a 
győzelmet. Így Karakas csak 
vigaszágon folytathatta a ver-
senyzést.

Hasonló volt a helyzet Mé-
száros Anett és a német 
Kerstin Thiele csatája alkal-
mával is. Igaz a német egy 
masszív hölgyemény, de ebből 
kifolyólag lassabb és passzí-
vabb játékot folytatott, Anett 
pedig folyamatosan küzdött, 
támadott, sőt a végére ki is fá-
rasztotta Thiele-ét. Ennek el-
lenére mégis csak azt hozták 
ki győztesnek. Ugyan az újsá-
gok sportszerűen fogalmaz-
va úgy magyarázták ezeket 
az ütközeteket, hogy egyenlő 
erők küzdelme volt mindket-

tő, de szerintem a magyar lá-
nyok egyértelműen aktívab-
bak voltak ellenfeleiknél. Nem 
csak ezt a két küzdelmet, ha-
nem az összeset végig néztem, 
és nem vagyok egyedül azzal 
a véleményemmel, hogy a bí-
rák kifejezetten negatívan vi-
szonyultak a magyar verseny-
zőkhöz. Ezért is nagyon szép 
eredmény Csernoviczki Éva 

bronzérme. Joó 
Abigél pedig a ne-
gyeddöntőtől sérül-
ten is tényleg hősie-
sen küzdötte végig 
a hátralévő ütköze-
teit.

Bírák tekinteté-
ben a férfi kézilab-
dások sem voltak 
könnyebb helyzet-
ben. Az ő meccse-
iken is már a ke-
zetektől fogva ide-

gesítően viselkedtek a bírók. 
A legszembetűnőbb viszont a 
szerbek elleni mérkőzésen al-
kalmazott egyik büntetés volt, 
amikor Mocsait három és fél 
perccel a mérkőzés vége előtt 
állították ki három percre ért-
hetetlen indokkal. A vélt sza-
bálytalanságért egyébként is 
csak egy szabaddobás lett vol-
na adható. Ez egy kifejezet-
ten rosszindulatú döntés volt, 
amin Gundel Takács Gábor 
rendesen ki is kelt dühében, 
és teljesen jogosan valahogy 
úgy fogalmazott, hogy bírók-
kal a hátunkon küzdjük végig 
az olimpiát.

Nos erre a két sportágra ez 
biztosan igaz.

-dh-  

Bírói döntéssel

Vasárnap délután sokunk 
számára a csomagolás gond-
ját jelentette, hiszen másnap 
indultunk az évi rendes egy-
hetes táborozásra, ezúttal a 
kalotaszegi Sztánára. Keresve 
e települést könnyen olyan 
érzésünk támadhat, mintha 
lementünk volna a térképről, 
oly szorosan fogják közre a he-
gyek; egy embert, autót próbá-
ló földút vezet a faluba. Pedig 
nem akármilyen személyisé-
gek fordultak meg benne. Éve-
ken át itt élt az erdélyi iroda-
lom egy jeles alakja, Kós Kár-
oly, vendégként meg-
fordult itt Dsida Jenő, 
és amit kevesen tud-
nak: a „Nem élhe-
tek muzsikaszó nél-
kül...” című híres regé-
nyét Móricz Zsigmond 
egy itt eltöltött farsan-
gi mulatság nyomán 
írta. Papp Hunor lel-
kipásztor lelkes mun-
kája nyomán a helyén 
felépített egy közösségi 
házat, mely egyben ne-
künk is szállásul szol-
gált. Egy sztánai ki-
rándulás értelemsze-
rű úti célja a Varjúvár, 
ami Kós Károly ottho-
nául szolgált. Ő maga tervez-
te és építtette, a magyar iroda-
lom neves egyéniségei fordul-
tak meg. A kúria belülről nem 
látogatható, a környéke viszont 
sajátos hangulatával még így 
is kóstolót ad abból a termé-
kenyítő erőből, amelyek nyo-
mán a regények születtek. Egy-
napos túrát jelentett az almási 
várhoz történő kirándulá-
sunk. Sok gyermek (és felnőtt) 
nem hitte volna, hogy a látha-
tár szélén található várrom-

hoz lesz elég erőnk elgyalogol-
ni. Az egykoron bencés rend-
háznak épült kolostor idő-
vel stratégiai jelentőségű várrá 
nőtte ki magát, melyet ostro-
molt török, tatár, feldúlt Basta 
zsoldos serege. Fegyverzet nél-
kül is elég volt felmászni a 440 
méter magasan álló romhoz, 
hát még annak idején. Az elő-
ző napi túra után már meg sem 
kottyant az a három és fél kilo-
méter hegyen-völgyön át, ami 
a falutól a sajátos hangulatú ál-
lomásig tartott. Egy egész na-
pot szenteltünk a kincses vá-

rosnak is. A főtér megtekintése 
után a botanikus kertbe men-
tünk, ahol megcsodálhattuk 
távoli tájak növényritkaságait 
is. Az utolsó esti szalonnasütés 
és tábortűz után sajnálattal ál-
lapítottuk meg, milyen hamar 
elszaladt ez a hét. Vigasztalt 
azonban a tudat, hogy a vaká-
ciónak még csak az elején va-
gyunk, mindannyian bírunk 
még tervekkel a nyarat illetően.

Földvári Márta
Benéné Kecskeméti Anna

Táborozás erdélyi gyerekekkel
(Vasárnapi iskola nyári tábora)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
a Nagykun Hagyományőrző Társulás honlapjának 

elkészítésére
A Nagykun Hagyományőrző Társulás (NHT) az alábbiak szerint pályázatot 
ír ki honlapja arculatának megújítására, és a honlap karbantartására.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a honlap arculatára vonatkozó látványtervet, mely tükrözi:

Az NHT tagjainak az egységét, összetartását,
a társult önkormányzatok arculatát,
a weboldalkészítés kivitelezésére vonatkozó részletes ajánlatot,
a honlap elkészítésének vállalt határidejét,

árajánlatot, mely tartalmazza:
a.) a honlap elkészítésének egyszeri díját,
b.) a rendszeres karbantartás havi díját.

A pályázat benyújtásának (postára adásának) határideje: 2012. 
szeptember 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 31.
A pályázat benyújtásának helye: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.
Címzettje: Nagykun Hagyományőrző Társulás, Kecze István NHT-elnök
Információ: Kisújszállás Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 

Szervezési és Önkormányzati Kapcsolatok Osztálya, e-mail: zaharan.
reka@kisujszallas.hu.

Kisújszállás, 2012. június 29.
Kecze István

NHT- elnök
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 130 
m²-es kertes családi ház tulajdo-
nostól alkuképesen eladó. Tel.: 
06/70-300-9730.
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 9,5 
M Ft. Tel.: 06 70/310-1751 v. 06/30-
245-7147.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mel-
léképületekkel ,  ker t tel .  Tel . : 
06/30-283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csalá-
di ház eladó vagy 1,5 szobás pa-
nelre cserélném Karcagon vagy 
Debrecenben, értékegyeztetés-
sel. Tel.: 06/30-857-3805.
87 m²-es, 2,5 szobás parkettás, 
hőszigetelt családi ház Szolnokon 
korszerű központi fűtéssel, ha-
gyományos fűtésre is kialakítva, 
melléképülettel, garázzsal eladó. 
Fúrott kút az udvarban. Csere is 
érdekel. I.ár: 17 M Ft. Tel.: 06/30-
432-5110.
Termőföldet vásárolnék egész 
Jász-Nagykun-Szolnok megye te-
rületén! Tel.: 06/30-450-5723.
Karcagon, a Gépgyár u. 28. sz. 
alatti 1874 m²-es portán 1 szoba + 
konyha + spájzos ház eladó. Tel.: 
06/70-613-6785.
Családi ház nagy portával eladó. 
Kg., Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 M Ft. Tel.: 
59/300-462.
Bucsán, a Lehel utcában ház el-
adó. Állattartása kiválóan alkal-
mas, hatalmas téglából épült al-
sóépülettel, belvíz mentes terüle-
ten. Tel.: 06/30-985-4098.
Karcagon a Kertész J. utca 1. sz. 
alatt I. emeleti, 2 szobás, erkélyes 
lakás eladó. Tel.: 06/30-547-9987 
vagy 06/30-287-6790.
Eladó karcagi ingatlanok nagy vá-
lasztékban. www.nagykuningat-
lan.com
Karcagon – rendezett telken, tel-
jes közműves – kisebb kertes ház 
betegség miatt eladó. (Utcafronti 
rész bontás nélkül beépíthető.) 
Lakáscsere is érdekel. Tel.: 06/70-
273-7268.
Karcagon a főtéren 3 szobás ház 
eladó. Tel.: 06/30-394-1350.

Két szintes, 3 szobás + étkezős, 
2 fürdőszobás, felújított családi 
ház eladó. Kg., Diófa utca 7. Tel.: 
06/30-254-9237 vagy 06/20-582-
5467.
Karcagon több generációs kere-
tes ház eladó vagy kertes ház cse-
re is érdekel értékegyeztetéssel. 
Tel.: 06/30-422-8334.
Eladó Karcag főterén belső ud-
vari családi ház. A ház 2006-ban 
épült, 2 szoba, előszoba, fürdő-
szoba, konyha és nagy terasz. A 
telek 600 m² és van rajta egy 20 
m²-es új faház. Kérésre képet kül-
dök. Érd.: 06/20-548-6729.
Városközponti kis utcában 2 szo-
bás, 85 m² hasznos alapterületű 
kockaház, 913 m² telekkel, gaz-
dálkodásra alkalmas melléképüle-
tekkel eladó. Tel.: 06/30-489-2383 
vagy 06/30-219-4303.
Két szobás, fürdőszobás, parket-
tás ház eladó Kg., Szent I. stg. 34. 
sz. alatt. Érd.: Kg., Szent I. sgt. 36. 
sz. alatt (10-17 óráig).
K iadó söröző és  kok télbár ! 
Karcagon a Vásárcsarnoknál igé-
nyesen felszerelt söröző és kok-
télbár kiadó. Mindennel felsze-
relt áru, pénztárgép és nyitható. 
Nincs befektetés, rizikó. Ugyanitt 
DISCO kiadó teljes felszereléssel! 
Érd.: 06/20-548-6729.
Eladó Karcagon családi ház. 2 la-
kás komfortos, gázfűtéses + cse-
répkályha, nagy garázs, 604 m²-es 
telek belterület. Tel.: 59/312-675 
vagy 06/30-985-4098.
Karcagon, a Kisújszállási út 39. sz. 
alatti kis ház beépíthető telekkel 
eladó. Tel.: 59/312-381.
Eladó Karcagon a Kisvénkertben 
Kékvirág utcában 1 és 1,5 szo-
bás kis kertes házak. Fürdőszoba, 
benti WC, vezetékes víz van. Érd.: 
06/20-548-6729.
A Kórház úti lakótelepen földszin-
ti 3 szobás lakás eladó vagy ker-
tes házra cserélhető. Tel.: 06/30-
567-3947.
Eladó budapesti VII. kerületi 58 
m²-es, 2 szobás, igényesen fel-
újított földszinti lakás. Nonstop 
közlekedés, közel a Nyugatihoz. 
Kérésre képeket küldök. I.ár: 13.5 
M Ft. Érd.: 06/20-548-6729.

Karcag, Baross utca 26. sz. alatt 
(zugban) nádas ingatlan beteg-
ség miatt sürgősen eladó!. I.ár: 3,5 
M Ft. 20 m²-es lakóépület, 2 szo-
ba, 2 konyha, fürdőszoba, spájz. 3 
helyiségben beépített jó és szép 
csempekályha, 14 m²-es cserepes 
melléképület. Tel.: 59/312-157 (es-
te) vagy 59/300-717.
Karcagon cserépkályhás, 1,5 szo-
bás, gázkonvektoros, tégla családi 
ház sürgősen eladó. Tel.: 59/400-
802 
Kertes családi ház eladó. Építésre 
is alkalmas telken (776 m²) gáz + 
villany + víz + telefon vonal + ká-
bel TV + garázs + cserépkályha. 
Kg., Kerekes I. u. 16. sz. Tel.: 06/70-
770-4933 vagy 06/30-485-0044.
Karcagon főtéri III. emeleti 2 szo-
bás, erkélyes, tehermentes lakás 
eladó. Tel.: 06/30-385-4300.
Ház eladó. 2 szoba, parkettás, gáz-
fűtéses, fürdőszoba és WC bent. 
Kg., Szent I. sgt. 34. sz. Érd.: Kg., 
Szent I. sgt. 36. sz. (10-17 óráig).
Karcagon, a Vasút utcában külön-
álló (szoba-konyha-fürdőszoba) 
lakrész (i.ár: 2.900.000 Ft) és 
egyéb ingóságok eladók. Tel.: 
06/30-530-1134.
Karcag, Jókai utca 23. sz. alatti 60 
m²-es lakásrész eladó. I.ár: 2,9 M 
Ft. Tel.: 06/20-415-0765.
Garázst bérelnék Karcag belváro-
sában. Tel.: 06/20-567-3414

Albérlet
Albérlet kiadó Karcag főterén. 2 
szobás, kertes házrész, igénye-
sen felújítva, beszerelt konyhával, 
azonnal költözhető. Érd.: 06/20-
548-6729.
Budapesten metrótól gyalogosan 
3 percre, más irányból is kiváló 
közlekedéssel, jó környéken, igé-
nyesen felújított 1,5 szobás, na-
pos, csendes lakás alacsony rezsi-
vel, egyedi fűtésmérővel 50.000 
Ft/hó áron kiadó. Tel.: 06/20-373-
0179.

Állat
Sziámi kiscicák eladók. Tel.: 06/70-
397-9127.
Törpetacskó kiskutyák oltva, fé-
regtelenítve eladók. Tel.: 06/70-
410-8289.
2 hónapos vemhes, előhasú koca 
eladó. Tel.: 06/70-262-5583
Kis súlyú fehér hússertések 600 
Ft/kg áron eladók. Tel.: 06/30-
566-8044.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Csend, nyugalom, béke. Tel.: 
06/59-313-284, www.tmhirek.hu
Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, 
a 4 csillagos Hotel Kalmában 27. 
extra piros hétre szóló 4 szemé-
lyes apartman üdülőjoga eladó. 
95 évre szóló, örökölhető, cserél-
hető. Tel.: 06/59-312-005 v. 06/30-
583-4708.

Eladó 2 db 160 x 140-es redőny. 
Tel.: 06/70-613-6785.
Eladó 2 db kétszemélyes heve-
rő, 1 db gyerekheverő, újszerű ál-
lapotban konyhabútor, új tölgy-
fa konyhai falitéka, zsúrkocsi, 
Bonanza íróasztal, franciaágy, 2 
db új fekete ezüst díszítésű szek-
rény. Tel.: 06/70-300-9730.
Méz házhoz szállítás Karcag te-
rületén! Termelői méz kapha-
tó Karcag, Füredi utca 3. Vegyes 
(kristályos) 1.300 Ft/kg, akác (fo-
lyékony) 1.800 Ft. Sebők Erika, 
Szőllősi Csaba. Tel.: 06/30-963-
5073.
Armatúrák, 10 és 20 literes lapos 
lábas, kávéfőző (elektromos), tü-
kör, zsírosbödön, fateknő, fa füg-
gönytartó, női bicikli, asztal 8 
székkel, Dolce Gusto Krups kávé-
főző eladó. Tel.: 06/70-611-5013 
vagy 06/70-423-7568.
Karcagon 4 részéből álló szek-
rénysor (világos), Singer, lábbal 
hajtós ruhavarrógép eladó. Tel.: 
06/30-394-1350.
Öt részes előszobai vesszőgarni-
túra eladó kedvező áron. Négy 
darab nagy méretű fotelből áll és 
1 db szögletes fonott asztal. Tel.: 
06/20-505-3467.
Masszírozó fotel, szekrények, fo-
telek, asztalok eladók. Tel.: 06/30-
484-1572
HOPPÁ! Akció a turiban! Egyes 
nyári ruhaneműk már 50 %-os 
kedvezménnyel kaphatók. Kg., 
Kossuth L. u. 22.
Egygombos szalagcserép, kb. 600 
db eladó. Kis tételeben is. U.itt 
két darab gázpalack eladó. Tel.: 
59/311-975.
Klíma szobakályha teljesen új ál-
lapotban eladó. Tel.: 59/314-294 
(bármikor hívható).
TRAPÉZ és CSERPES lemez kap-
ható 1.490 Ft/m²-től. (Kerítésnek, 
tetőnek, garázsnak.) Tel.: 06/30-
265-4197.
MONDJ ÁRAT TE! Mozgatható, va-
lamint fix területű Büfé kocsi el-
adó: lángos, hot-dog, hambur-
ger, hideg-melegkonyhás ételek 
készítésére alkalmas. Tel.: 06/70-
426-4840.
Kiskapu elem: 102x174 cm-es egy 
darab, nagykapu elem: 179x203 
cm-es két darab.
Eladó szép állapotban lévő 28-as 
női kerékpár, 4 égős gáztűzhely, 
gyermek etetőszék, 220 V-os víz-
szivattyú, PB palack, 30 m öntöző-
cső. Tel.. 06/70-326-7291.
Ágyneműtartó hagyományos, jó 
állapotú; 2 fiókos komód; sötét 
dohányzó asztal; falra szerelhető 
TV-tartó. Érd.: Kg., Szent I. sgt. 36. 
(10-15 óráig)
Újszerű Hajdú mosógép, gyer-
mek etetőszék, kisméretű famá-
zsa, porszívó, 400-as abrikter ten-
gely, 2 pár nagy méretű bőrcsiz-
ma, használt bútorok eladók. Tel.: 
06/30-566-8044.

Figyelem! Akció! Óriási kiárusítás 
a TUTI-TOPP TURIBAN A TESCO 
üzletsoron. Női blúzok, nadrágok, 
férfi ingek, nadrágok, gyermek 
ruházat 199 Ft egységáron kap-
hatók. Indiai áruk széles válasz-
téka, amíg a készlet tart! Cipők 
250 – 500 Ft-ig. Kabátok 500 Ft. 
Figyelem! Új termékünk a lakás-
textil. Ezenkívül a márkás termé-
keink rendkívül olcsó áron kapha-
tók. Ezen hirdetés felmutatásá-

val 2.500 Ft feletti vásárlás ese-

tén 500 Ft kedvezményt adunk! 

Erzsébet utalványt elfogadunk!

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, 
férfi szövet és bársony nadrág; 
bőrkabát varrását rövid határidő-
re vállalom! Tel.: 06/59-311-910.
Idős ember gondozását vállalom 
kertes házamban. Tel.: 06/30-384-
0490.
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fi-
zetni? Végrehajtás van folyamat-
ban? (Személyi hitel, hitelkártya, 
jelzálog hitel, stb.) Ne késleked-
jen, kérjen segítséget! Mi segí-
tünk! Tel.: 06/70-314-4403 vagy 
06/30-647-7324.
Német nyelvből fordítást, korre-
petálást, tanítást, egészségügyi 
szaknyelv oktatást vállalok. Tel.: 
06/59-311-477.
Minőségi termelői borok az or-
s z á g  l e g j o b b  b o r á s z a i t ó l . 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák krt. 
77. Tel.: 06/30-928-3073. www.
karcagiborhaz.hu 
Régebbi tárgyait, bútorait, forga-
lomból kivont pénzeket, régi pén-
zeket, bármilyen nemű hagyaté-
kait felvásárolom. Régi 200 Ft-ost 
is vásárolok. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06/30-605-3521.
FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést válla-
lok. (30 éves gyakorlattal rendel-
kezem.) Tel.: 06/30-447-3918.
Középiskolások részére matema-
tika korrepetálást vállalok. Tel.: 
06/30-325-7724.
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is válla-
lok. Török László. Tel.: 59/313-887 
vagy 06/30-289-5103.
Mindenféle házkörüli munkát vál-
lalok. Tel.: 06/70-350-5308.

Gépjármű
2006-os évjáratú Suzuki SX4 1.6 
GS 4WD garázsban tartott, hitel 
átvállalással eladó, kizárólag ban-
ki úton. Tel.: 06/30-647-7357.
Wartburg gépkocsi eladó. Tel.: 
59/312-381.
Eladó egy jó állapotú Simpson 
S50 segédmotor. Tel.: 06/70-391-
4295.
TS MZ 125 cm³-es motorkerék-
pár friss műszaki vizsgával, törzs-
könyvvel, gyári állapotban eladó. 
Tel.: 06/30-566-8044.

Apróhirdetés
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2012. augusztus 10. péntek
18.00  Műsorajánló
18.05  Asztalitenisz verseny
18.40  Nótacsokor
19.05  Nagykunsági krónika – közéleti 

magazin
 Aktuális Kérdések
 Téma: Arató felvonulásra ké-

szülve
 Karcagi Hírek
 - Konyhakert program Karcagon
 - Belvízelvezetési program 

Tomajmonostorán
 - Jubileumi találkozó
 - Koszorúzás
 Háttér 
 Téma: Sikeres karcagi diákok
20.10  25 éves a Karcagi Mozgáskorlá-

tozottak Egyesülete

2012. augusztus 14 kedd (ismétlés: 
szerda)

18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - református 

istentisztelet
19.00  Karcagi hírek
19.30  A Hit Szava - római katolikus 

szentmise
20.25  Udvari Muzsika 3.
 Karcag Város Szinfonikus Zene-

kara
21.30  Birkafőző fesztivál
 - Nagykun Honvéd Banda,
 - Mazsorett csoport, Dalma 

Dance Club műsora

2012. augusztus 16. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Arató felvonulás 2011
18.30  Vidéki Magyarország látnivalói
19.05  Nagykunsági krónika – közéleti 

magazin

 Aktuális Kérdések
 Vendég: Dr. Molnár Sándor
 Téma: Izraeli körút után
 Karcagi Hírek
 - Szárazság az Alföldön
 - Állatmenhely a hőségben
 Háttér 
 Téma: Sikeres karcagi diákok
20.10  Semmelweis Nap Karcagon

2012. augusztus 21 kedd (ismétlés: 
szerda)

18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - református 

istentisztelet
19.00  Karcagi hírek
19.30  A Hit Szava - római katolikus 

szentmise
20.25  Udvari Muzsika 4. 

2012. augusztus 23. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Szent István Napi Ünnepség
 Istentisztelet
18.30  Vidéki Magyarország látnivalói
19.05  Nagykunsági krónika – közéleti 

magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Törő Erzsébet
 Karcagi Hírek
 - Munkában a Víztársulat
 - Új orgona…
 - Vízellátás Karcagon
 - Vadállományok ellátása
 - Közlekedés rendészet Karcag
 Háttér – különkiadás
 Téma: Konyhakert Program
20.10  Szent István Napi Ünnepség
 - Ünnepi Önkormányzati ülés
 - Arató felvonulás
 - Újkenyér Szentelő Ünnep

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

AnyakönyvAnyakönyv
Születés

Kiss Szabina – Bálint János
Kg., Damjanich u.  Laura
Lerner Edina – Varga 
Zoltán
Kg., Kisvénkert  Dorina
Hegyi Anett – Sági László
Kg., Szent I. sgt. 75.  Anna
Medgyesi Anikó – Nagy 
Lőrinc
Kg., Füredi u. 28.  Gergő

Halálozás
Áy Anna Mária
 Kg., Horváth F. u. 1. 

(1926.)
Györfi  Sándor
 Karcag (1926.)
Özv. Kovács Ferencné 

(Nagy Margit)
 Karcag (1945.)
Kovács Pálné
 Karcag (1920.)
Ifj. Oros Károly
 Karcag (1957.)
Szabó Lőrinc
 Karcag (1940.)
Szigeti Mihályné (Jámbor 

Erzsébet)
 Karcag (1932.)
Tamás András
 Karcag (1936.)
Varga István
 Karcag (1974.)

Lapzárta: 2012. augusztus 21., kedd 

14 óra

Labdarúgás

Augusztus 11. szombat
 8 – 13 óráig Betánia – 

Széchenyi sgt.

 9 – 20 óráig Alma gyógy-

szertár (Tesco)

Augusztus 12. vasárnap
 9-12 óráig Pingvin – Kos-

suth tér

Augusztus 18. szombat
 8 – 13 óráig Főtér Gyógy-

szertár – Horváth F. utca

 9 – 20 óráig Alma gyógy-

szertár (Tesco)

Augusztus 19. vasárnap
 9-12 óráig Alma Gyógy-

szertár (Tesco)

Augusztus 25. szombat
 8-13 óráig Berek – Kiss A. 

utca

 9-20 óráig Alma Gyógy-

szertár (Tesco)

Augusztus 12. vasárnap
 9-12 óráig Berek – Kiss A. 

utca

A fenti időpontokon túl 

sürgős esetben egészség-

ügyi ellátás a Háziorvosi 

ügyeleten (Karcag, Széche-

nyi sgt. 27.)

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Bucsa – Karcag 1:3 (1:0)
Bucsa, 160 néző. Jv.: Ács Zs.
Karcag: Moga, Kovács L., 

Szőke R., Kovács Cs., Lázók, 
Szívós G., Bukovszki, Nagy R., 
Szentannai, Szívós Gy., Erdei

Cserék: Rajcsányi, Szőke N., 
Csatári, Székely

Edző: Orosz István
Bucsa: Lép, Kovács Zs., 

Tóth K., Nagy G., Csukra, 
Kisz, Berényi, Kulik, Bujdosó, 
Lázók S., Tokaji

Cserék: Bányai, Nagy J., 
Szabó, Pádár, Bányai R., Koch

Edző: Bujdosó Attila
Góllövők: Berényi ill. Szőke 

N., Székely és Erdei.
Az első játékrészben bün-

tetővel a hazai csapat szerzett 
vezetést. A II. félidőben na-
gyobb sebességre kapcsolt a 
vendégcsapat, így a félidő haj-
rájában biztos győzelmet ara-
tott.

Amint azt Orosz Istvántól, 
a labdarúgók vezető edzőjé-
től megtudtuk, július 9-től kez-
dődően megkezdték a felké-

szülést a bajnoki szezonra. Az 
edzéseken kezdetben erőnléti, 
majd később labdás gyakorla-
tok dominálnak. A játékos ke-
ret nem sokat változott, Balogh 
Roland valószínűleg távozik a 
csapatból. Új játékos Varga Ta-
más és Szőke Norbert.

Az első edzőmérkőzés-
ükön jó eredménnyel star-
toltak: Kisújszállás – Kar-
cag 1:5, amelynek visszavágó-
ja augusztus 8-án lesz. Továb-
bi edzőmérkőzések tervezett 
időpontjai: augusztus 6-án 
Kecskemét, augusztus 11-én 
Törökszentmiklós csapataival.

Szeptember 5-én Ma-
gyar Kupa mérkőzés is lesz 
Tiszaörs csapatával. 

Az utánpótlás csapatok irá-
nyító edzői: U 15-ös korosz-
tály: Kemecsi László, U 13-
as korosztály: Moga Lóránt, 
U 11-es korosztály: Faragó 
Krisztián, U 9-es korosztály: 
Nagy Roland, U 7-es és U 19-
es korosztály: Varga László.

B. I.

Előkészületi mérkőzésMegyei I. osztályú labdarúgó 
bajnoki mérkőzés
 2012. 08. 18. 1630

Karcagi SE – Jánoshidai SE

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nagykunsági Környezetvédel-
mi Kft. az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív 
Program keretén belül támogatott KEOP 6.2.0/A/11 „Házi 
komposztálás népszerűsítése Karcagon 2011-ben” c. pá-
lyázat néhány rendezvénye már sikeresen megvalósult.

Köszönjük mindazoknak, akik megtiszteltek érdeklődésük-
kel és csatlakoztak a programunkhoz! Nekik sikeres kom-
posztálást kívánunk és kérdéseikre készséggel állunk a 
rendelkezésükre! 

Karcagon már több mint 580 ingatlantulajdonos kacsoló-
dott a házi komposztálási programhoz és sikeresen hasz-
nálják az általunk biztosított eszközöket és útmutatót.

Még mindig van lehetőség csatlakozni hozzánk, korláto-
zott számban még várjuk az érdeklődőket! Szándékukat 
szíveskedjenek mielőbb jelezni az alábbi elérhetőségeken 
vagy személyesen, mert a jelentkezések sorrendjében tu-
dunk még néhány komposztáló edényt biztosítani!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a pályázat előírásai alapján az 
edények átvételének kötelező feltétele a csoportfoglal-
kozáson való részvétel! 

Tegyen Ön is környezetünkért
Nagykunsági Környezetvédelmi Kft.
5300 Karcag, Villamos utca 109/2.
Tel: 59/503-317 
e-mail: info@nkkft.hu
www.nkkft.hu 

„Komposztáljon 
velünk!”
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