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Nemcsak szép napos reggel-
re, de a nyár egyik legmele-
gebb napjára virradtak a kar-
cagiak augusztus 20-án. A na-
pot a Nagykun Honvédban-
da városháza előtti térzenéje 
nyitotta meg, majd az ország-
zászló felvonásával hivatalo-
san is kezdetét vette az egész 
napos ünnepségsorozat.

A karcagi katolikus temp-
lom (egyben a város) védő-

szentje Szent István, a búcsúi 
szentmisét az idén is körme-
net követte.

A városházán lezajlott hi-
vatalos, állami ünnepségen 
dr. Fazekas Sándor vidékfej-
lesztési miniszter, Varga Mi-
hály miniszter, Kovács Sán-
dor, a JNSz Megyei Közgyűlés 
elnöke, az önkormányzat ve-
zetői közül pedig Dobos Lász-
ló polgármester, Kovács Szil-
via alpolgármester, valamint 
Rózsa Sándor jegyző köszön-
tötték a város polgárait, az ün-
neplőket. Szent István király 
életútját, az államalapítás mű-
vét, augusztus 20-a jelentősé-
gét az idén Balázs Péter Kos-
suth-díjas színművész, a Szol-
noki Szigligeti Színház igazga-
tója méltatta.

Augusztus 20-a alkalmából 
ezúttal is kitüntetések, elisme-
rések átadására került sor.

Az Önkormányzat Kép-
viselő-testülete Karcag Vá-
ros Kultúrájáért díjat adomá-
nyozott Kunné Nánási Mó-
nika óvodapedagógusnak, 
Molnár Sándorné tanárnő-
nek (Györffy I. tagiskola), dr. 
Kovácsné Mikola Éva tanárnő-
nek (Kováts M. tagiskola), va-

lamint Gyökeresné Tóth Má-
ria tanárnőnek (Szentannai S. 
Gimn.). A város kultúrája ér-
dekében végzett kiemelke-
dő népművészeti tevékenysé-

géért vehette át a Karcag Vá-
ros Kultúrájáért díjat Fejesné 
Koppány Gabriella népi ipar-
művész. A város sportéletében 
elért kiemelkedő eredményért 
kapta a Karcag Város Sportjá-
ért díjat Pádár Anita labdarú-
gó. A közszolgálatban végzett 
munkáért tüntették ki Do-
mokos Gyulát, a JNSz Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi 
Központ Karcagi Kirendeltsé-
ge vezetőjét, a több évtizedes 
munkájáért pedig Vinis Zsolt 
r. őrnagyot tüntették ki a Kar-
cag Város Közbiztonságáért 
díjjal. Dr. Borsos Anikó tisz-
tiorvos évek óta lelkiismere-
tesen koordinálja a közegész-
ségügy munkáját. Tevékeny-
ségét az önkormányzat Karca-
gért Emlékéremmel ismerte el.

Szintén Karcagért Emlék-
éremmel köszönte meg a tes-
tület Sz. Nagy István faze-
kasmesternek a karcagi ke-
rámiastílus kialakításában, 
a helyi fazekasság értékei-

nek megőrzésében és gyara-
pításában végzett több évti-
zedes munkásságát. Szendrei 
József a sportban végzett több 
évtizedes eredményes szak-
mai munkáért Karcagért Em-
lékérem kitüntetésben része-
sült, s végezetül, ám talán el-
sőként a helyi alapítványok 
között a Kátai Gábor Alapít-
vány munkáját kitüntetendő 
adta át a Karitatív tevékeny-
ségért díjat Dobos László pol-
gármester.

Az ünnepséget követően 
az előcsarnokban Rózsa Sán-
dor jegyző úr emlékezett meg 
a száz éve épült karcagi város-
háza építéséről és építőiről.

Folytatás a 4. oldalon

Szent István király ünnepén

Tisztelt Olvasóink!
Legközelebbi lapszámunk szeptember 7-én jelenik 
meg. A szerkesztőség a nyári megváltozott megje-
lenés időszakában délelőttönként ügyeletet tart.

Tisztelettel:
a szerkesztőség

Augusztus 2-án, több na-
pi cipekedés, szerelés, beállí-
tás, hangolás után beüzemel-
ték a református nagytemp-
lom új digitális orgonáját. Az 
új hangszer ma már az isten-

tiszteleteken is hallható. A ré-
gi orgonáról tudni kell, hogy 
a Takács-Kerekes Alapítvány 
jóvoltából sikerült pénzt biz-
tosítani hozzá, így épült meg 
az első orgona 1866-ban. Ezt 
1905-ben Hajdú József gaz-
da adományából nemcsak fel-
újították, hanem tovább is fej-
lesztették.

- Ekkor alakult ki az a 
Moser típusú orgona, ami egy 
salzburgi orgonaépítő mes-
ter munkája – hallottuk Koncz 
Tibor nagytiszteletű úr orgo-
natörténeti kiselőadásában. - 
Ebből az orgonából további öt 
darab van még az országban.

A 2. világháború ezt a hang-
szert sem kímélte: a várost el-
foglaló hadsereg katonái dara-
bokra szedték. A háború után 
megpróbálták ugyan össze-
rakni, de már nem lett a ré-

gi. Az 1980-as években újabb 
gondok jelentkeztek nála, 
amiken gyors beavatkozással 
igyekeztek segíteni – nem sok 
sikerrel. Úgyhogy – jól emlék-
szem – a százötven éves or-
gonatörténet utolsó húsz esz-
tendeje már a sürgős és ala-
pos felújítás szorgalmazásáról 
szólt. A teljes felújítás azonban 
óriási összeg (mintegy 250 
millió forint) lett volna, és ez 
– mondanunk sem kell – fény-
évekre meghaladja az egyház-
község anyagi lehetőségeit, és 
segítő pályázatra sem találtak. 

Új orgona szól 
a nagytemplomban

Fél termés kukoricából

A kukorica - egyik legjelen-
tősebb és legnagyobb területen 
vetett takarmánynövényünk 
- az aszályos tavaszban előbb 
gyengélkedett, ám a később ér-
kező esők szépen felerősítették. 
Az időben és jól előkészített 
táblákba került vetések nagyon 

szépen mutattak, aztán jött a 
júliusi és augusztusi forróság, 
ami hamar eltüntette a nedves-
séget a talajból, s egy hét után 
az öntözetlen kukoricák levele 
már furulyált. 

Folytatás a 5. oldalon

Folytatás a 4. oldalon
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Kenyér és 

király
A hét elején ünnepeltük állam-

alapító I. Szent István király, és 
együtt vele az új kenyér napját. 
Van-e köztük fontossági sorrend? 
Ugyan a kenyér – átvitt értelem-
ben a megélhetésünk – alap-
anyaga a liszt, melyet búzából 
nyerünk (melyet életnek is hív-
nak sokfelé), vajon megelőzi-e a 
királyt? A két főnév mostanában 
ritkán kerül egy mondatba: lévén, 
hogy királyunk már régóta nincs, 
meséket pedig ritkán olvasga-
tunk. Kétségtelen azonban, hogy 
annak idején kölcsönösen fölté-
telezték egymást. A felkent király 
felelős volt alattvalóiért, népéért. 
A földművelők a királytól kato-
nát kértek, a király viszont tőlük 
búzát és kenyeret a katonáinak 
is. Mert csak így tudta életüket, 
életterüket, földjeiket megvédet-
ni, ahol a betevő falat alapanya-
gait megtermelték. Az, hogy ke-
resztet rajzolnak az új kenyérre, a 
kereszténység felvételéből követ-
kezett, amelyet I. Szent István szi-
lárdított meg az államalapítással 
egyetemben. Ami nélkül magyar 
kenyér aligha lett volna.

Milyen egyszerűen hangzik 
most ez a logika, ám a történe-
lem viharaiban korántsem volt 
ennyire egyszerű. Királynak len-
ni úgy tűnhetett jó dolog, ám 
számarányukhoz képest az erő-
szakos halálnemben túlreprezen-
táltak voltak alattvalóikhoz ké-
pest. Sokszor kegyetlenek, még 
ha nem is lett volna muszáj. A 
búzatermelőknek pedig gyakran 
csak száraz kenyér került az asz-
talukra, vagy még az sem. Nagy 
költőnk, Petőfi számtalan versé-
ben emlegeti a királyokat, ’48-
ban pedig már bitóra akarja kül-
deni őket kivétel nélkül. A nagy 
francia forradalom liberalizmusa 
szellemében!

Ám ezt is ő írja a Hazáról c. 
versében:”Oh nagy volt hajdan 
a magyar/ Nagy volt hatalma, 
birtoka:/ Magyar tenger vizében 
húnyt el / Észak, kelet s dél hul-
lócsillaga.” Ez viszont nem lehe-
tett volna így, ha nem lettek vol-
na felelős királyaink. És ha I. Ist-
ván nem alapítja meg a keresz-
tény magyar államot… Ettől 
függetlenül felelős politikusaink 
közül ma – nyilvánvalóan - sen-
ki nem kívánja a királyságot, mint 
államformát bevezetni.

- ács -
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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 25-26. Dr. Domán György Kg., Ady E. u. 58. Tel.: 06/30-434-5950
Szeptember 01-02. Dr. Godó Zoltán Kg., Kőrös u. 40. Tel.: 06/30-218-5722

HIRDETMÉNY
A Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei Kormányhivatal 

Nyugdíjbiztosítási 
Igazgatósága 

2012. év 2. félévében 
kihelyezett 

ügyfélfogadást tart 
a Polgármesteri 

Hivatalban.
HELYE: 

a Városháza fsz. 48-as 
számú iroda.

Ügyfélfogadás minden 
hónap első csütörtökön, 

9-11 óra között.

Rózsa Sándor
jegyző

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

Változik a menetrend
Augusztus 21-étől ideiglenesen módosított menetrend szerint 
közlekednek a vonatok a Budapest  – Szolnok – Debrecen – 

Nyíregyháza – Miskolc – Budapest vasútvonalakon

A Budapest – Szolnok – Debrecen vasútvonal 
Fegyvernek-Örményes és Kisújszállás közötti 
szakaszán a vasúti pálya felújításának előkészí-
tése során a napokban II. világháborús lőszerek 
kerültek elő, a földfelszín alatt mintegy 80-100 
cm mélységben. A vasúti közlekedés, a tűzszeré-
szek egybehangzó szakértői véleménye alapján, 
biztonságos a térségben, ugyanakkor a tervezett 
nagygépes pályafelújítási munkálatok elkez-
déséig az érintett mintegy 200 méteres terüle-
tet teljesen át kell vizsgálni és lőszermentesíteni. 
Augusztus 21-étől a mentesítés ideje alatt ezen a 
szakaszon a MÁV Csoport nem közlekedtet vo-
natokat, s az érintett vasútvonalakon ideiglenes 
menetrendet vezet be. 

A MÁV Csoport szem előtt tartva a tűzsze-
részek szakvéleményét, augusztus 21-étől tel-
jes vágányzárat léptet életbe a Fegyvernek-
Örményes és Kisújszállás közti vonalszakaszon, 
a mentesítés végeztéig, várhatóan augusztus 27-
ig. A korlátozás és az emiatti ideiglenes menet-
rend augusztus 21-én 0:00 órától várhatóan au-
gusztus 27-én 24:00 óráig lesz érvényben.  
Módosított menetrend augusztus 21-én 0:00 
órától:

- A Budapest – Debrecen – Nyíregyháza (100 
sz.) vasútvonal Fegyvernek-Örményes és Kis-
újszállás közötti szakaszán 2012. augusztus 21-
én 0:00 órától várhatóan augusztus 27-én 24:00 
óráig nem közlekednek vonatok.

- A vágányzár ideje alatt a vonatok Budapest-
Nyugati – Szolnok – Fegyvernek-Örményes és 
Kisújszállás – Püspökladány – Debrecen – Zá-
hony (100 sz.) viszonylatban óránként közleked-
nek. Fegyvernek-Örményes és Kisújszállás kö-
zött vonatpótló autóbuszok közlekednek. 

- A korlátozás alatt a Budapest – Miskolc – 
Nyíregyháza – Debrecen – Szolnok – Budapest 
útvonalon InterCity vonat nem közlekedik, he-
lyette Budapest-Keleti pályaudvarról minden 
óra 30. percében indul gyorsvonat (InterCity 
megállásokkal) Miskolc – Szerencs – Nyíregy-
háza – Debrecen útvonalon Püspökladányba. 
Ezek a jellegű vonatok vissza irányban Püspök-
ladányból indulnak Debrecenen át Budapest-
Keleti pályaudvarra. (A Keleti pályaudvarról 
Kassára induló Rákóczi (6.30) és Hernád (18.30) 
vonatról Nyíregyháza – Debrecen – Püspökla-
dány felé utazóknak Miskolc-Tiszai pályaudva-
ron át kell átszállniuk.)

- A Budapest – Mátészalka közötti vonatok 

csak Debrecen – Mátészalka között közleked-
nek.

- A Záhonyból Keszthelyre, illetve Tapolcá-
ra induló sebesvonat augusztus 21-től további 
intézkedésig csak Fegyvernek-Örményes állo-
másról indul Keszthelyre/Tapolcára, és vissz a 
irányban is csak Fegyvernek-Örményesig köz-
lekedik. 

- 2012. augusztus 21-én a Püspökladány – 
Biharkeresztes között közlekedő nemzetközi 
vonatok Budapest – Miskolc – Nyíregyháza – 
Püspökladány útirányon át közlekednek, ezért 
menetidejük jelentősen megnő. 2012. augusz-
tus 22-től a Püspökladány – Biharkeresztes vas-
útvonalon pályafelújítás miatt vonatpótló autó-
buszok közlekednek, a korábban külön kiadott 
hirdetmény szerint.

- A vonatcsatlakozásokat csak az esti utolsó 
vonatok esetében biztosítja a MÁV-START 
Zrt.

- A vasúttársaság a Szerencs és Nyíregyhá-
za között erre az időszakra tervezett felújítá-
si munkálatokat nem most, hanem későbbi idő-
szakban fogja elvégezni, hogy ezen munkák ne 
akadályozzák az augusztus 21-étől életbe lépő 
közlekedési rendet.
Utastájékoztatás, jegyvisszaváltás

- A korlátozás ellenére a vasút az eredeti me-
netrend szerinti útirányra szolgáltatja ki a me-
netjegyet, amit a kerülő útirányon is elfogad. 
Azaz például, ha valaki Hajdúszoboszlóról Bu-
dapestre vált menetjegyet (220 km), az Szol-
nok (100 sz. vonal, 220 km) vagy Miskolc (80 
sz. vonal, 350 km) irányában is utazhat az ol-
csóbb jeggyel. Az elővételben már megvásárolt 
pótjegyet, pót- és helyjegyet, illetve helyjegyet a 
MÁV-START Zrt. kezelési költség levonása nél-
kül visszatéríti. A vasúti társaság a bekövetke-
zett késések, vonatkimaradások után átalány-
kártérítés fizetésére nem kötelezett.

- A vasúti közlekedés változásáról a MÁV-
START Zrt. honlapja, az Elvira menetrend, és a 
MÁVDIREKT 06-40-49-49-49-es telefonszáma 
ad információt.

- A vonatok aktuális közlekedéséről a http://
vonatinfo.mav-start.hu oldalon folyamatosan 
percre kész információ található. 

A rendkívüli vonatközlekedés miatt késések-
kel kell számolni. A kényelmetlenségekért és a 
hosszabb eljutásért az utasok megértését és tü-
relmét kéri a MÁV-START Zrt.

Köszönet
A Mozgáskorlátozottak Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesület 

Karcagi Csoportja nevében ezúton is köszönetet mondok az egye-
sületünk 25 éves jubileumi ünnepségének támogatásáért, progra-
munk megvalósításában való közreműködéséért: Dobos László pol-
gármester úrnak és a Városi Önkormányzatnak; Pánti Ildikó képvi-
selőnőnek; Molnár Pál képviselő, igazgató úrnak; a FIDESZ városi 
frakciójának; dr. Urbán Szabó Béla megyei elnökünknek; Kovácsné 
Kerekes Katalin képviselő, mb. igazgató asszonynak és a Déryné 
dolgozóinak; Murányi Zsigmondné népdalénekesnek; Márkus Ica 
népdalénekesnek; Kele János előadónak; Domján Sándor előadó-
nak; Fülöp Norbert elnök úrnak; a kenderesi testvércsoport tánco-
sainak; Városi TV munkatársainak; Karcagi Hírmondó munkatár-
sainak; Bartha László elnök úrnak; a tagjaink felszolgáló unokái-
nak; tagjaink közül sokat dolgozó nagymamáknak és nagypapák-
nak; Tyukodi házaspárnak; Harsányi zenész úrnak.

További jó erőt, egészséget kívánok mindenkinek.
Sorstársi tisztelettel:

Szekeres György
az egyesület karcagi vezetője

Felhívás

Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
2012. szeptember 3-án (hétfőn) 17 órai kezdettel tart-
ja tanévnyitó ünnepélyét a Déryné Kulturális Központ 
mozitermében, melyre szeretettel várjuk kedves növendéke-
inket és szüleiket.

Plósz Csilla
igazgató
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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).

Tájékoztatás

A 8. sz. választókerület önkormányzati képviselőjeként tá-
jékoztatom a választókerületi kirándulásra jelentkezett ked-
ves városlakókat: programunk az eredeti terv és időpont 
alapján került megvalósításra.
A kirándulás időpontja: 2012. augusztus 29. (szerda) 14 

órai kezdettel a Kádas György Általános Iskolától (Kisúj-
szállási út 45.).

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 Általános Iskolától (Kisújszállási út 45.). Esős 
időben is megtartjuk a kirándulást.

A látnivalókat Ruzicska Ferenc helytörténész mutatja be.
Egy szép, tartalmas délután reményében várja a kirándulás-
ra jelentkezetteket:

Pánti Ildikó
a 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője

Az idei nyár hírei között ol-
vastam nemrégiben, hogy az 
európai agrárélőhelyekről 
harminc év alatt mintegy 300 
millió madár tűnt el. Vagyis 
ennyi egyeddel csökkent az 
élőhelyek madárvilága. Ahogy 
a szakemberek írják, a csök-
kenés 52 %-os. Az általunk is 
sejtett, ám mégis elképesztő 
és riasztó jelenségről, annak 
magyarországi vonatkozásai-
ról Kapocsi Istvánt, a Horto-
bágyi Nemzeti Park Igazgató-
ság igazgató-helyettesét kér-
deztük.

- A hír hiteles, hiszen tudo-
mányos felmérés eredménye.

- Így van. 1980 óta létezik 
Európában a Mindennapi ma-
daraink monitoringja elneve-
zésű felmérési rendszer. Ennek 
a célja az, hogy a gyakori, vagy 
gyakorinak vélt madaraink ál-
lományát és állományváltozá-
sait nyomon kövessék. A har-
mincévesnél régibbi program-
nak az eredménye volt az álta-
lad elmondott megdöbbentő 
híradás. Az állománycsökke-
nés persze Magyarország te-
kintetében is tapasztalható, 
bár hazánk ebből a szempont-
ból szerencsésebbnek tekinthe-
tő. Úgy tűnik, nálunk – az eu-
rópai országokhoz képest – ki-
sebb mértékű a hanyatlás.

- A tudományos szempontú 
nyilvántartásokban vagy meg-
figyelésekben ez a súlyos fokú 
csökkenés hogyan jelentkezik?

- Nagyon egyszerű: olyan fa-
jok, amelyekről harminc év-
vel ezelőtt még úgy beszél-
tünk, hogy gyakoriak, ma már 
vagy ritkának vagy csak bizo-
nyos területeken előfordulónak 
mondhatók. Ilyen például a bí-
bic, amit 20-25 évvel ezelőtt a 
határban járó ember gyakran 
bármerre láthatott. Mostaná-
ban azonban már csak vizes 
élőhelyek környékén találhatók 
meg, pedig régebben kisebb 
vízállások, belvizek, belvíz-
foltok mellett is költöttek. De 
ilyenek még a piroslábú cankó, 
a gólyatöcs és a gulipán, amik 
nem voltak ugyan túl gyakori-
ak, de rendszeresen előfordul-

tak a karcagi határban. Mosta-
nában viszont eseményszám-
ba megy, ha egy-egy képviselő-
jükkel találkozunk. Nem hiába 
lett védett a mezei veréb. Euró-
pában jelentősen beszűkült az 
élettere és ennek következté-
ben beszűkült az egyedszáma 
is. Ez itt a környékünkön, benn 
a városban, kinn a határban 
nehezen vehető észre, de meg-
tévesztő a dolog. Ha egy fajnak 
az eltűnését már a hétköznapi 
emberek is észreveszik, akkor 
már csakugyan nagy a baj.

- Mi okozza a csökkenést? 
Hol a probléma? Nálunk, vagy 
a költöző madarak másik ott-
honában?

- Helyes, hogy a másik ott-
honukról beszélünk, mert ezek 
költöző madarak többnyire Af-
rikában telelnek. Ezeknél az ok 
a mezőgazdasági művelés szín-

vonalának emelkedése az afri-
kai országokban, azaz a telelő-
helyen. Olyan növényvédő sze-
rek használata, amelynek be-
vezetése a táplálékul szolgáló 
rovarok tömeges pusztításával 
jár. Ehhez jönnek még a klí-
maváltozás okozta környezeti 
változások. E tényezők együt-
tesen okozzák azt, hogy jelen-
tősen csökken az eredménye-
sen áttelelő madarak száma. 
Ne felejtsük el, hogy itt nálunk, 
ahol költenek, szintén adódnak 
olyan időszakok, időjárási kö-
rülmények, amikhez nagyon 
nehezen tudnak alkalmazkod-
ni. Emlékezetes a 2010-es szo-

katlanul csapadékos esztendő, 
de ugyanilyen hatással jár(t) 
az idei száraz év is. A táplálé-
kul szolgáló rovarok ilyenkor 
vagy nem tudnak eredménye-
sen rajzani, vagy a rajzás rövid 
és nem teszi lehetővé az ered-
ményes fiókanevelést.

- A drasztikus egyedszám 
csökkenés pedig a ragadozók 
számát befolyásolhatja.

- A táplálékláncban betöl-
tött szerepe minden egyed-
nek nagyon fontos. Itt bizony a 
csúcsragadozók szintjén is ér-
zékelhető lesz, hogy a táplálé-
kul szolgáló szervezet száma és 
aránya csökken. Nagyon fon-
tos az, hogy itt is nagyon sok 
minden az arányokon múlik.

- Van-e valami, amivel ezt a 
borzadályt meg lehet állítani? 
… itt Európában, mert nyilván 
Afrika felett nem diszponálunk.

- Igen, viszont azok a fej-
lett országok, amelyek elad-
ják oda az Európában betiltott 
növényvédő szereket és ható-
anyagokat, Afrika országai fe-
lett is diszponálnak... A szak-
mámnál, a hivatásomnál ma-
radva: szerintem két dolog van, 
amivel Európában és az Unió 
területén még segíteni lehetne. 
Az egyik az, hogy természetvé-
delmi kezelések eszközeit és az 
agrártámogatási rendszereket 
össze kell hangolni. Ez lehetne 
az egyik legfontosabb, de a si-
ker így is csak hosszú idő után 
mutatkozna meg.

Elek György

Felével kevesebb madár Európában

MOLNÁR  ANDRÁS 
90.

születésnapja
és

BÉZI  JÁNOSNÉ  MEDGYESI  ERZSÉBET 
80.

születésnapja
alkalmából szeretettel köszönti:

Totyi és családja
Juci és családja

Köszönet
A Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület vezetősége nevében 

megköszönöm mindazok munkáját, segítségnyújtását, akik 
egyesületünk megalakulásának 40. évfordulójára 2012. július 
20-án rendezett ünnepi közgyűlésünk sikeres végrehajtása ér-
dekében tevékenykedtek.

Külön köszönjük a Karcag Városi Önkormányzat képvise-
lő-testületének, személy szerint Dobos László polgármester úr-
nak, hogy helyet biztosított rendezvényünk számára. Köszön-
jük a Déryné Kulturális, Turisztikai Sportközpont és Könyvtár 
vezetőségének és dolgozóinak, hogy a helyszínt berendezték, 
biztosították a közgyűlés végrehajtásának feltételeit. Elismeré-
sünket fejezzük ki az ESSEN Gyermekétkeztetési Kft. vezetőjé-
nek és dolgozóinak a finom ételekért és a színvonalas kiszolgá-
lásért.

Rab János
egyesületi elnök
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Délután (15 órától) megin-
dult a várost bejáró színes, vi-
dám aratófelvonulás tucatnyi 
lovassal, lovaskocsival, tánco-
sokkal, zenészekkel – a mene-
tet helyi gazdálkodók munka-
gépei zárták. A Déryné Kultu-
rális Központban ezen a dél-
utánon két nagyszerű kiállítás 
is nyílt.

Tíz helyi magángyűjte-
ménytől vették kölcsön azt 
a páratlanul szép anyagot, 
amely ifj. F. Szabó Mihály fa-
zekasmester életművét mutat-
ja be. A tárlatot dr. Selmeczi 
László etnográfus-régész aján-
lotta a közönség figyelmébe. 
A kulturális központ emele-
ti klubtermében ezt követő-
en nyílt meg Fejesné Koppány 
Gabriella csipkeverő, népi 
iparművész tárlata. A kiállító 
népművész életútját és mun-
kásságát Kovácsné Kerekes 
Katalin mutatta be.

A kiállítások megnyitásról 
egyenesen a Látogatóközpont 
elé érkezett aratófelvonulás 
üdvözlésére indultak a né-
zők. Itt, a felvonulók üdvöz-
lése után, a szokásos ceremó-
nia keretében adták át jelképe-
sen az aratók az új termést: a 
búzát, a lisztet és az új kenye-
ret Dobos László polgármes-
ter urnak.

A Látogatóközpont udva-
rán kaláccsal és kenyérrel szé-
pen megterített asztal várta a 
kenyérszentelésre érkezőket. 
Az aratás végét, az új gabonát 
dr. Fazekas Sándor vidékfej-

lesztési miniszter köszöntötte: 
„A külföldieket gyakran ámu-
latba ejti a magyar történe-
lem. Az évszázadok során any-
nyiszor feldúlták országunkat, 
annyi pusztítás ért bennünket, 
hogy az idegenek számára ön-
magában véve is csoda, hogy 
mi magyarok megmaradtunk a 
Kárpát-medencében több mint 
ezer esztendőn át. Hozzá te-

szem: a következő ezer eszten-
dőt is úgy tervezzük, hogy itt 
fogunk gyarapodni, boldogul-
ni. Nem csoda, hogy rajtunk 
kívül senki sem érti miből me-
rítettünk erőt a folytonos újra-
kezdéshez, országépítéshez? Mi 
az az őserő, ami megtart ben-
nünket? A mi titkunk állam-
alapító királyunk művében rej-
lik! Szent István olyan biztos 
alapokra helyezte az országot, 
ami alól előbb forog el a föld, 
semmint hogy a fundamen-
tum egy centit is elmozdulna. 
‚Ahol a kincsed, ott a szíved is’ 
– olvashatjuk Máté evangéliu-
mában. A mi kincsünk pedig 
nem más, mint a Kárpát-me-
dencében évszázadok alatt fel-
halmozott műveltségünk, épí-
tett és szellemi örökségünk, pá-
ratlan természeti értékeink, 
erőforrásaink, nemzeti tartá-
sunk. A termőföld, az édesvíz, 
a gazdag élővilág, a környezet, 
amelyben élünk, és amit min-
den áron meg tudtunk védeni - 
és meg is fogunk védeni. Örök-
ségünkhöz tartoznak az évszá-
zados termelési hagyományok 
is, amelyekkel hűségesen gaz-
dálkodunk, mint ránk bízott 
javakkal. Ez a mi kincsünk. 
A szívünk tehát a Kárpát-me-
dence kellős közepén lakik.” Az 
új kenyeret Koncz Tibor ref. 
lelkipásztor, Gulyás Zsolt plé-
bános áldotta illetve szentel-
te meg.

A nap a Kun Csorgó Nép-
zenei Kör valamint a Déryné 
Bokréta, Kopogók, Pántlika és 
Iringó néptánccsoportjainak 
műsorával zárult.

Elek György

- A 40 fok körüli forróság 
teljesen megégette a kukoricát 
– mondja dr. Monori István 
agrárvállalkozó -, és a megter-
mékenyülés sem volt optimá-
lis. Azt hiszem ebben a szél-
sőséges időjárású évben rend-
kívül nagy jelentősége volt 
annak, hogy az ember mi-
lyen hibridet választott illetve, 
hogy milyen munkát tudott 
elvégezni időben.

- Ön milyen termésre szá-
mít?

- Időben el tudtam végezni 
a szokásos agrotechnológiát és 
ehhez mérten 30-35 %-os ter-
mést tudok majd betakarítani, 
ami hektáronként 35-40 má-
zsa lehet. Öntözetlen körül-
mények között ez elfogadható 
eredmény.

- A határban általában véve 
milyen eredmény várható?

- Azt nehéz megbecsülni, 
mert az eredmény függ a ta-
lajtól, a gazdálkodótól, aki ve-
tette és mikor vetette. Akkor 
tudni kell, hogy a határban a 
csapadékeloszlás nagyon he-
terogén volt a nyári időszak 
alatt. Ha sarkítani akarnám a 
helyzetet, akkor úgy is lehet-
ne mondani, hogy csapadék 
milliméterek döntöttek abban, 
lesz-e aratni valója a gazdál-
kodónak vagy sem. Az biztos, 
hogy az idén az átlagos évek-
hez képest 50 % alatt lesz a 
termés kukoricából.

Az országos becslések ha-
sonlóan leapadt eredmények-
ről szólnak. A lecsökkent 
mennyiség áremelést indított 
el, ami megemeli az állattar-
tók költségeit, és ez meghatá-
rozza majd a sertés- és a ba-
romfihús árának alakulását is.

Elek György

Születésnapi koncert 

Augusztus 11-én főtéri koncerttel ünnepelte 27. születés-
napját a Seňior együttes.

Folytatás az 1. oldalról

Fél termés kukoricából

Folytatás az 1. oldalról

Szent István király ünnepén

Concordia Zrt. kisújszállási telephelyre felvételt hirdet 
silókezelői munkakör betöltésére.

A munkakör betöltésének feltétele villanyszerelői végzettség, 
valamint nehézgépkezelői végzettség előnyt jelent.

Jelentkezni lehet az 59/321-150 vagy a 06/30-998-5968-as 
telefonszámokon.
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Minden nagyobb sajtóor-
gánum hírül adta, hogy Sep-
siszentgyörgyön a Diósze-
gi pékségben sütötték meg 
„a nemzet kenyerét”, amelyet 
augusztus 20-án Szolnokon 
szeltek meg ünnepélyes kere-
tek között. A 130 kilogram-
mos kenyér 174 kg nyers tész-
tából készült, és hat emberre 
volt szükség a kemencébe téte-
léhez, de a kiemelése sem volt 
egyszerű.

Pécsen Böjte Csaba ferences 
szerzetes és Páva Zsolt polgár-
mester szegték meg az ünnepi 
kenyeret a Magyarok kenye-
re jótékonysági akció ünne-
pi rendezvényén, a fővárosban 
pedig Erdő Péter bíboros, prí-
más, Esztergom-budapesti ér-
sek áldotta meg az új kenyeret 
az ünnepi szentmise alkalmá-
val. Természetesen az ország 
minden településén valami-
lyen formában asztalra került 
az ünnepi kenyér, hiszen ez a 
magyar kultúra szerves része, 
évszázadok óta alapvető nép-
táplálék.

A kenyér szavunk legelő-
ször 1315-ben került lejegy-
zésre egy egyházi szövegben, 
de akkor még a más formájú 
és más összetételű lepényke-
nyeret takarta. Később a ma-
ihoz hasonló erjesztett, vagy 
kelesztett kenyeret jelölték ez-
zel a szóval, a 16-17. század-
tól pedig már a lepénykenye-
ret nem is emlegették kenyér-
ként. Számtalan forrás állítja 
azt, hogy hazánkban a 20. szá-
zad első feléig a lakosság na-
gyobbik része otthon sütötte 
a kenyeret, majd később egy-
re inkább elterjedt a nagyüze-
mi kenyérgyártás, ami teljesen 
kiszorította a házikenyeret. Ez 
viszont csak részben igaz, hi-
szen az idősebbek még em-
lékeznek arra, hogy vidéken 

– így Karcagon is – a háború 
utáni évtizedekben sok csa-
ládnál otthon sütötték a házi-
kenyeret.

Ma már sajnos az átla-
gos kenyerek minősége meg 
sem közelíti a húsz évvel ez-
előttiekét. Több, ezzel a kér-
déssel foglalkozó riportmű-
sorban hallottam, hogy ezt a 
megnövekedett igényekkel, 
a tömegtermeléssel magya-
rázták. Nos néhány főt alkal-

mazó pékségekkel nem is le-
het ellátni minőségileg és fi-
zikailag sem egy várost, egy 
megyét, vagy akár egy orszá-
got. Az egykori kenyérgyárak-
ban száznál is több ember dol-
gozott több műszakban és így 
egy-egy gyár egy egész régi-
ót el tudott látni. Lehet, hogy 
ez lenne a megoldás kulcsa. 
(Megnövekedett igények, tö-
megtermelés ide vagy oda – 
ma sem élnek többen ebben az 
országban, mint mondjuk húsz 
évvel ezelőtt.)

Éppen ezért örülök annak, 
hogy az utóbbi időben egy-
re többet foglalkozik a saj-
tó ezzel a témával. A minap 
egy rádióműsorban a ripor-
ter hangsúlyozta, hogy az egy-
kilós kenyér – amit megvesz 

mondjuk egy bevásárlóköz-
pontban – másnapra már ki-
szárad, alig vágható, morzsá-
lódik vagy szétesik. Egy jelen-
tős hetilap pedig arról számolt 
be egy piaci körkép kapcsán, 
hogy az idei ország kenyeré-
nek receptjét adó pékség sze-
rint „elég már a gagyiból” mi-
nőséget érdemes sütni. És ez 
így is van, hiszen napi szinten 
fogyasztunk kenyeret ez pedig 
meghatározó az egészségünk 

szempontjából. Arról nem 
is beszélve, hogy még min-
dig hazánkban terem a leg-
jobb minőségű gabona ami-
ből azért megfelelő körülmé-
nyek között – nem pedig egy 
üzletházban – illene jó minő-
ségű kenyeret sütni.

Amellett, hogy a sajtó napi-
renden tartja a témát minden-
képp örvendetes az is, hogy 
egyre inkább terjednek azok a 
pékségek amelyek házias jelle-
gű, jó minőségű kenyérrel lát-
ják el környezetüket. Ez leg-
inkább kistelepülésekre jel-
lemző, de reméljük, hogy ez 
az iparág is belátható időn be-
lül visszanyeri régi nagyságát 
és méltóságát, hiszen van rá 
igény.

-dh-

A Déli temetőben garázdál-
kodó fémtolvajok kártételeiről 
már egy évvel ezelőtt írtunk. 
Akkor a hatalmas terület tisz-
tán tartásának megkönnyí-
tésére csináltatott fémkeretes 
hulladékgyűjtők tünedeztek 
el. A tolvajok többnyire éjjel 
járnak, a temető 12 hektárján 
pedig megfigyelésük és tet-
tenérésük szinte lehetetlen. A 
fenntartó református egyház-
község nem tehetett hát egye-
bet – rendre pótolta a hiányzó 
„temetőbútorokat”, sőt utóbb 
újabb berendezésekről is gon-
doskodott. A sírok gondozá-
sát, a kertészkedést, viráglo-
csolást segítik azok a Norton-
rendszerű nyomókutak, ami-
ket az utak mellett négy 
helyen, fúrott kútra állítot-
tak fel. Aszályos időket élünk, 
ezért aztán a hozzátartozók 
örültek az új vízvételi lehető-
ségnek, a kis nyomókutak ha-
mar népszerűek lettek. Mivel 
fémből vannak, mostanában 
a tolvajok is szemet vetnek rá-
juk, mint ahogy egyéb fémtár-
gyakra.

- Újabban kukák, koszorú-
tartók, sírkerítések, szeméttá-
rolók tűnnek el. Valamennyit 
a fémtartalma teszi értékessé a 
tolvajok előtt – mondja Koncz 
Tibor vezető lelkész, míg Si-
mon Sándor temetőgondnok 
szerint két év alatt jutott idá-
ig a helyzet.

- A tavalyi és tavalyelőt-
ti szeméttárolókat vitték, ál-
talában kettesével – az idén 
már nyolcnál tartunk. Azu-

tán jöttek a rácsok, a sírkerí-
tések, a koszorútartók. Eze-
ket fémfűrésszel vagdossák ki. 
Most kezdődött a kutak ello-
pása. Két kút tűnt el eddig, il-
letve az egyiket lecsavarozták, 
de itt hagyták, úgyhogy meg-
lett. Másokat megrongáltak, 
de van, ami használhatatlan, 
a javíttatás költségeit kell majd 
állnunk.

A megoldás itt is a hiányzó 
kutacskák pótlása, ami pedig 
a terepen maradt, azt leláncol-
ják. Hátha úgy...

- Az egyházközség feljelen-
téssel élt az illetékes hatóság-
nál – sorolja a lehetséges meg-
oldásokat Koncz nagytiszte-
letű úr -, másrészt pedig a te-
metőgondnokon keresztül 
nagyobb odafigyelést indít-
ványoztunk. Értve ezalatt azt, 
hogy mind a temetőgondnok, 
mind a munkatársaim gyak-
rabban járnak ki és már töb-
beknek szóltunk a gyüleke-
zetben, hogy nyitott szemmel 
járjanak.

Az egyházközség a nehezü-
lő gazdasági helyzetre tekin-

tettel évek óta nem emelt a te-
metői díjakon, de ha a hely-
zet úgy kívánja, nem tehetnek 
mást – véli a nagytiszteletű 
úr. Most a tolvajok kivédésére 
meghirdetett összefogás mel-
lett a hosszú távú tervek kö-
zött a biztonságtechnikai esz-
közök bevetése is szerepel. Ez 
lehet a jövő. A jelenben vi-
szont az összefogás, a nagyobb 
odafigyelés lehet a megoldás.

Elek György

A megoldás egy digitális orgo-
na beszerzésében kínálkozott, 
mert ahogy dr. Sántha József, 
a városvédők vezetője mond-
ja, Rákász Gergely ottani kon-
certjei már megmutatták en-
nek az értékeit. Az új orgonára 
sem volt pénz – s ekkor száll-
tak be támogatólag a városvé-
dők.

- Amikor már méltatlan lett 
a helyzet, annyira, hogy nem 
is volt orgonája a nagytemp-
lomnak, hanem egy harmóni-
umon szolgáltatták a zenét az 
istentiszteletekhez, eljött az 
idő a változtatásra – mondja 
dr. Sántha József. - Református 
emberként, őseimtől örökölt 
kötelességem szerint, másrészt 
pedig a Városvédő Egyesület 

harminc évig szolgáló elnöke-
ként – természetesen sok más 
polgártárssal együtt – vettem 
részt az új hangszer beszerzé-
sében. A városvédők elnöke-
ként azt vállaltam – segítendő 
a gyülekezetnek -, hogy részt 
veszek a digitális orgona költ-
ségeinek, a mintegy 6,5 mil-
lió forintnak az előteremtésé-
ben. Szép feladat volt. Igazán 
mondom, szinte meghatód-
tam, amikor megjelentek az 
első nevek az erre a célra ki-
bocsátott íveken, és ezzel na-
gyon jelentős külső segítséget 
kaptunk.

- Mikor került megvásárlás-
ra a hangszer?

- Olaszországból szárma-
zik. Hazaszállítása, beállítá-
sa – amelyben Szentesi La-
jos főgondnok úr járt el – kü-

lön történet volt. A szükséges 
elektronikai és egyéb előkészí-
tés időre megtörtént, egy he-
lyi vállalkozó pedig egy nap 
alatt elkészíttette azt az emel-
vényt vagy dobogót, amin az 
orgona áll. Végső aktusként a 
beszállító embereivel érkezett 
művész felhangolta. Amikor 
lenn, a legutolsó sorból végig-
hallgattam az első fortissimót, 
elérzékenyültem.

Hosszú évtizedek óta tehát 
ismét szép hangú orgona szól 
a nagytemplomban, amelynek 
akusztikáját számos művész 
dicsérte már. Éppen ezért – 
mondják az egyházközség ve-
zetői – az új orgona komolyze-
nei hangversenyek része is le-
het. A zene pedig mindenkié.

Elek György

Alapvető táplálék

Új orgona szól a nagytemplomban
Folytatás az 1. oldalról

Tájékoztatás
A város belterületén az elmúlt napokban fakivágások, il-

letve fagallyazások történtek. Ezen fák kivágására, gallya-
zására azért volt szükség, mert korábban a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakem-
bereivel történt helyszíni bejárás során felszólították az 
önkormányzatot, mint az érintett közterületek tulajdono-
sát, hogy a közterület biztonságos használatát (gyalogos, 
ill. közúti közlekedést) veszélyeztető fák gallyazását – ahol 
szükséges, ott kivágását – 60 napon belül végezze el.

Az esetleges munkálatokból fakadóan eredő kellemetlen-
ségekért utólagosan is elnézésüket kérjük.

Karcag Városi Önkormányzat

Kuka, kút és sírkerítés – vagyis 
visznek mindent, ami fém
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Az évtizedek tudósítói mun-
kája alatt már megszoktuk, 
hogy a nyári iskola lényege-
sen csendesebb ugyan, mint a 
tanév alatt, de sohasem üres. 
Ilyenkor folynak ugyanis az 
épületen végzendő munkák, 
szükség vagy lehetőség szerint 
a felfrissítő-tisztító meszeléstől 
a nagyobb felújításokig.

A Refiben, Földváriné Si-
mon Ilona igazgatót keres-
tük fel. Serény munka foga-
dott, meszelés előtti és utáni 
tennivalók, renoválás és egye-
bek. Igazgatónő azzal kezdi, 
hogy amikor júliusban a tanári 
kar szabadságra ment, azonnal 
megkezdődtek a karbantartá-
si szakmunkák. Nagyobb fel-
adat volt a parketták csiszolá-
sa és festése, amelyre a Kálvin 
utca 2. sz. alatti épület mind a 
tizenegy termében sort kerítet-
tek. Itt még egy nagyobb mun-
ka, a folyosói öreg nyílászárók 
cseréje van hátra. (Augusztus 
végére még várnak ezzel kap-
csolatban egy pályázatot).

- A régi ablakok már nagyon 
viseltesek – mutatja az igaz-
gatónő – és emiatt télen drága 
pénzen az udvart is fűtjük.

Ez pedig nem megengedhe-
tő, az új nyílászárók megbízha-
tóan rendezik a kérdést. A Var-
ró utcában viszont a nyári me-

leg okoz gondokat. Az újonnan 
kialakított tanítói szobát tehát 
klímával is ellátták, és klíma-
berendezés került a Kálvin ut-
ca 2. sz. alatti öreg épület több 
tantermébe is.

A munkák jó ütemben ha-
ladnak, úgyhogy a Refi 460 di-
ákja már zavartalanul kezdhe-
ti meg a tanulást szeptember 

3-án. Az új tanévről elöljáró-
ban csak annyit, hogy az iskola 
tavaly Tehetségpont lett. 

- Mi teszi alkalmassá a 
„Refit” a feladat megoldására?

- Tantestületünk jól felké-
szült, munkatársaink nyitot-
tak az új pedagógiai módsze-
rekre, és hát a tehetséggon-
dozás az iskola nevelő–okta-
tó munkájában mindig kiemelt 
terület volt. Mindig nagy fi-
gyelmet fordítottunk a jó ké-
pességű, kreatív tanulók isme-
reteinek további gyarapításá-
ra, készségeik fejlesztésére, va-
lamint a lappangó tehetségek 
gondozására. Valamennyien 
úgy gondoljuk, hogy a tehet-
séggondozás a legjobb hatásfo-
kú befektetés a humán erőfor-
rások területén. Oktatásunk 
korszerű, és az osztályterme-

inket, a szaktantermeinket en-
nek megfelelően rendeztük be, 
ilyen irányú bővítésük pedig 
folyamatos.

- Mely területek kiemelt gon-
dozását végzi majd az iskola?

- A logikai–matematika, a 
nyelvészet és a természetis-
meret területeit. A nyelvésze-
ten belül a magyar nyelv- és 

irodalomban, valamint az an-
gol nyelvben tehetséges tanu-
lók menedzselését vállaltuk ki-
emelt feladatként.

- Hogyan valósítják meg az 
ezzel járó feladatokat?

- A tehetséggondozás komp-
lex program alapján működik, 
amely átfogja az alsó és felső 
tagozat ezirányú munkáját. A 
cél az egyenlő hozzáférés biz-
tosítása a minőségi oktatáshoz. 
Az alsó tagozat 1-2. évfolya-
mán a megfigyelésen túl már 
az előkészítő munka folyik. A 
3-4. évfolyamon a tanítók ve-
zetésével ún. Tehetségkörök 
alakulnak. A felső tagozaton - 
5. osztálytól - tantárgyi szint-
csoportok létrehozásával fej-
lesztjük „tehetségígéreteinket”.

- Milyen eredmények várha-
tók a program sikeres működé-
sével?

- Elkötelezettek vagyunk a 
minőségmenedzsment mód-
szerek alkalmazása mellett. 
Adatbázisunkban nyilvántart-
juk az elért eredményeket. So-
kat javultak pl. az országos 
kompetenciamérés eredmé-
nyei, a versenyeredmények, a 
belső kimeneti vizsgák ered-
ményei, az alapfokú nyelv-
vizsgák és a továbbtanulá-
si eredmények. A mérések, és 
a követő mérések eredménye-
it feldolgozzuk, a tapasztalato-
kat pedig beépítjük a pedagó-
giai gyakorlatunkba. A tevé-
kenységünkbe bevonható ta-
nulók számának növelésére 
törekszünk, és mérjük a részt-
vevők elégedettségét. Valljuk, 
hogy minden gyermek tehet-
séges valamiben.

- Jó munkát az új tanévben, 
köszönöm a beszélgetést!

Elek György
„Az elveszett kutya szívszaggató 

látvány. Egész testtartása mély kétség-
beesést, nyomorúságot tükröz, miköz-
ben azok a mélabús szemek szoron-
gással lesik, miféle reakciót csalnak ki 
az arra járókból. A gazdátlan kutyák 
gyorsan vágnak keresztül az ismeret-
len területeken, vadul reménykedve 

abban, hogy végül ismerős hang üti meg a fülüket, ismerős 
szagok csapják meg orrukat - és mindeközben egyre mélyeb-
ben és mélyebben ássák be magukat a vigasztalanságba.” 
Ha kutyája elveszett, kezdje keresését az alábbi telefon-
számokon:
- Városgondnokság munkatársai:  06/30-619-5578 vagy
   06/30-349-1363
- Gyepmesteri telep:  06/30-678-0343
- Karcagi állatvédők:  06/30-525-0760 vagy 

 06/30-654-6028

2012. július 2-7-e között 
rendezte meg a Kutató Diá-
kok Mozgalma a XVI. Orszá-
gos Diákkonferenciát, mely-
nek az Észak- Balaton-parti 
Káptalanfüred adott otthont.  
A táborban a Kutató Diákok 
Országos Szövetségének Esz-
szépályázatán földrajz-helytör-
ténet szekcióban elért eredmé-
nyemnek köszönhetően vehet-
tem részt ingyenesen, amelyen 
pályamunkámmal – Tilalmas 
régen és ma, a paradicsom ka-
pujában és a pokol tornácán – 
országos második és különdí-
jas lettem. Nagy érdeklődés-
sel vártam a káptalanfüredi tá-
bort és egyben konferenciát, 
hiszen úgy utaztam el a Bala-
tonra, hogy senkit sem ismer-
tem előzőleg. A táborban közel 
30 középiskolai diák és hallga-
tó gyűlt össze az ország min-
den pontjáról.

Hétfőtől – Csütörtökig ne-
ves előadóktól hallhattunk elő-
adásokat, mindenki nagy ér-
deklődéssel és tisztelettel vett 
részt ezeken az előadásokon és 
hallgatta Kondorosi Éva Szé-
chenyi-díjas akadémikust, Pál 
Csaba Talentum-díjas bioló-
gust, Papp Istvánt, a Micro-
soft Magyarország Kft. ügyve-
zető elnökét, Madarász Emília 
orvos-biológust, Palugyai Ist-
ván tudományos újságírót, va-
lamint Rátai Dánielt, a Leonar-
3do feltalálóját. 

Minden nap érdekes témák-
ban folytak kötetlen beszélge-
tések, illetve érdeklődési kö-
rök vitája zajlott: tudomást 
szerezhettünk az egyetemi-
főiskolai változásokról, szak-
kollégiumokról, külföldi ösz-
töndíjakról, azok lehetőségei-
ről, megtudtuk, hogy hogyan 
is készül és milyen a jó tudo-
mányos cikk, melyek a tudo-
mányos kutatás és publikáció 
lépései. Esténként pedig cso-
portos foglalkozás, filmvetí-
tés, beszélgetés, éjszakai tú-
ra, vetélkedők, pártotók vár-

tak ránk. Nagyon érdekes volt 
számomra a geotúra, itt a Ba-
laton-felvidék egy kis részét, 
egy 10 km-es szakaszt jártunk 
be (Felsőörs, Alsóörs, Lovas), 
ismerkedtünk mészkő, ande-
zit, de elsősorban perm idő-
szaki vörös homokkő formá-
ciókkal. Volt szponzornapunk 
is, amelyen megjelentek a Ma-
gyar Szabadalmi Hivatal, a 
Magyar Innovációs Szövetség, 
az Eötvös Collégium, a Rotary 
International 1911. District, 
a Richter Gedeon Nyrt., va-
lamint a MOL Nyrt. képvise-
lői. A tábor utolsó estéje a Ku-
tató Diákok Országos Szövet-
ségének Közgyűlésével, vers-és 
prózaíró, valamint tábori al-
kotók versenyével, tábortűzzel 
zárult. 

Szerencsésnek érzem ma-
gam, hogy eljutottam eb-
be a táborba, nekem az éjsza-
kai túra és a geotúra tetszett a 
legjobban. A tábori részvétel 
megerősített abban, hogy foly-
tassam a középiskolai kutatá-
saimat földrajz és helytörténet 
vonalon. Ennek legközelebbi 
állomása Ecsezug földrajzi és 
történelmi feldolgozása és ku-
tatása lesz, majd szeptember-
ben a Szegedi Tudományegye-
tem Állam-és Jogtudományi 
Kar Magyar Jogtörténeti Tan-
székén lesz lehetőségem kar-
cagi diákként bemutatni Ti-
lalmast egy 20 perces prezen-
táció formájában, ahová meg-
hívást kaptam a tanszéktől 
egy tehetséggondozó konfe-
rencia és workshop keretén 
belül.

Nagy hálával tartozom szü-
leimnek és iskolámnak is, a 
Karcagi Nagykun Református 
Gimnáziumnak a sok támoga-
tásért, egyben tisztelettel sze-
retném megköszönni mentor-
tanáromnak, Major János ta-
nár úrnak a felkészítő munká-
ját.

Kovács Miklós 10. B
Református Gimnázium

Tehetségpont lett a Refi

Horgászverseny
Ötvenöt horgász (öt hölgy 
és ötven férfi) nevezett a 
Téglagyári tavon rendezett 
Szent István napi hagyo-
mányos horgászversenyre.
Eredmények: 1. Egedi Já-
nos (15 kg), 2. Tóth Tibor, 
3. Horváth Imre. A hölgyek 
közül Balogh Zoltánné bi-
zonyult a legszerencsé-
sebbnek.

XVI. Országos Diákkonferencia 
egy karcagi diák részvételével
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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.
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.
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.

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 karcagi ingatlanok nagy vá-
lasztékban. www.nagykuningat-
lan.com
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.
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.
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, 
gázfűtéses, fürdőszoba és WC 
bent. Kg., Szent I. sgt. 34. sz. Érd.: 
Kg., Szent I. sgt. 36. sz. (10-17 órá-
ig).
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.
Karcag, Madarasi út 9-11. sz. alat-
ti IV. emeleti lakás eladó. I.ár: 
5.800.000 Ft. Tel.: 06/30-249-1350.

Karcag, Rimaszombati utca 7. sz. 
alatti kertes családi ház eladó. 
Készpénz + részletfizetés lehetsé-
ges. Tel.: 06/30-249-1350.
Sürgősen, alkuképesen eladó 100 
m² több generációs családi ház. 
Tel.: 06/20-533-8934.
3 szobás, kandallós parasztház 
sürgősen eladó. U. itt komfort 
nélküli parasztház sok melléképü-
lettel + 500 m²-es telek is eladó. 
Tel.: 06/20-230-1202.
Karcag, Villamos u. 78. sz. alatti 
két szintes családi ház eladó. Tel.: 
06/30-287-8208.
Karcag, Baross utca 26. sz. alatt 
(zugban) nádas ingatlan sürgő-
sen eladó!. I.ár: 3,0 M Ft. 20 m²-
es lakóépület, 2 szoba, 2 konyha, 
fürdőszoba, spájz. 3 helyiségben 
beépített jó és szép csempekály-
ha, 14 m²-es cserepes melléképü-
let. Tel.: 59/312-157 (este) vagy 
59/300-717.
Ház eladó Kg., Szent I. sgt. 34. sz. 
alatt. 2 szoba parkettás, gázfű-
téses. Fürdőszoba, WC bent van. 
Érd.: Kg., Szent I. sgt. 36. sz. alatt 
(10-17 óráig).

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.: 06/20-375-
0179..

Állat
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.
Fajta felszámolás miatt 1 db fajta-
tiszta, tenyésztésre alkalmas an-
gol cocker spániel fekete szuka 
ingyen elvihető. Tel.: 06/30-292-
6008.
Kedves, egeret is fogó kiscicák jó 
gazdit keresnek. Tel.: 59/300-515

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 egyedi gyártmányú faesz-
terga 220/380-as. Tel.: 06/30-219-
6813.

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.
HOPPÁ! Akció a turiban! Egyes 
nyári ruhaneműk már 50 %-os 
kedvezménnyel kaphatók. Kg., 
Kossuth L. u. 22.
TRAPÉZ és CSERPES lemez kap-
ható 1.490 Ft/m²-től. (Kerítésnek, 
tetőnek, garázsnak.) Tel.: 06/30-
265-4197.
Kiskapu elem: 102x174 cm-es egy 
darab, nagykapu elem: 179x203 
cm-es két darab. Tel.: 06/70-262-
5583.
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.
Eladó 4 égős gáztűzhely, gyermek 
etetőszék, 220 V-os vízszivattyú, 
PB palack, 30 m öntözőcső. Tel.: 
06/70-326-7291.
Eladó 2 db 120 l-es, jó karban lé-
vő boroshordó. Ár: 10.000 Ft. Tel.: 
06/30-252-8698.
Vásárolnék magozott ősziba-
rackot cefrének. Tel.: 06/30-963-
5073.
Fagyasztóláda, nagyszőnyeg, fo-
nott kosár, dísz csempe, barna 
ágyneműtartó, francia ágy, 3 gáz-
konvektor, polcos szekrény, zsí-
ros bödön, gázpalack, légkondi, 
asztalok, férfi nadrágok, zakók el-
adók. Tel.: 06/20-230-1202.
Eladó hagyományos ágynemű-
tartó, sötét dohányzó asztal, fal-
ra szerelhető TV tartó. Érd.: Kg., 
Szent I. sgt. 36. sz. alatt (10-17 órá-
ig).
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.

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.

Vass és Társa Bt. vállalja szí-
nes tv-k és videók javítását! Tel.: 
06/59-312-006 v. 06/70-384-8885.

Takarítást vállalnék 8 – 12 óráig. 
Tel.: 06/30-422-7719.

Augus z tus  25 -tő l  s zeptem -
b e r  31- i g  AKCI Ó A FŐT ÉR I 
RUHAJAVÍTÓBAN! (1 javítás tel-
jes áron, a másodikra alkudni le-
het!) U.itt: vállalok mindennemű 
javítást, ami ruha! Táskába zippzár 
csere! Feig Kati

Gépjármű
2006-os évjáratú Suzuki SX4 1.6 
GS 4WD garázsban tartott, hitel 
átvállalással eladó, kizárólag ban-
ki úton. Tel.: 06/30-647-7357.

Eladó egy jó állapotú Simpson 
S50 segédmotor. Tel.: 06/70-391-
4295.

120-as MZ motorkerékpár alkatré-
szek eladók. Tel.: 06/30-566-8044.

Eladó gyári állapotú Suzuki Eko 
5700 km-rel, 50.000 Ft-ért és 
egy Romet Kadett gyári festés-
sel 25.000 Ft-ért. Tel.: 06/30-963-
5073.

Apróhirdetés
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2012. augusztus 23. csütörtök
18.00 Műsorajánló
18.05 Szent István Napi Ünnepség 
 Istentisztelet
18.30 Vidéki Magyarország látni-

valói
19.05 Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Dr. Nagy Mihály
 Téma: Kátai Gábor Kórház
 Karcagi Hírek
- Munkában a Víztársulat
- Vízellátás Karcagon
- Vadállományok ellátása
- Közlekedésrendészet Karcag
 Háttér – különkiadás
 Téma: Konyhakert program
20.10 Szent István napi Ünnepség
 - Ünnepi Önkormányzati 

ülés
 - Aratófelvonulás
 - Újkenyér szentelő ünnep

2012.augusztus 28 kedd (ismét-
lés: szerda)

18.00 Műsorajánlat

18.05 Jöjjetek Hozzám - Reformá-
tus istentisztelet

19.05 Karcagi hírek
19.35 A Hit Szava - Római katolikus 

szentmise
20.30 Udvari Muzsika 5.
 -  Machboys

2012. augusztus 30. csütörtök
18.00 Műsorajánló
18.05 Asztalitenisz verseny
19.05 Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Téma: Városi elismerések
 Karcagi Hírek
- Új orgona
- Rossz kukoricatermés
- Kútlopások a temetőben
- Tehetségpont lett a Református 

Ált. Iskola
 Háttér
 Téma: Sikeres karcagi diá-

kok
20.10 Szent István napi Ünnepsé-

gek

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
Házasságkötés

2012. augusztus 3.
Kanalas Éva és Balogh Béla
2012. augusztus 7.
Willmek Katalin és Mándoki 
Nándor
2012. augusztus 11.
Sári Beáta és Rajcsányi Mihály
Mészáros Judit és Cseppen-
tő József
2012. augusztus 18.
Spéder Tímea és Varga Miklós

Születés

Mándoki Dóra Éva – Kele 
Gábor
Kg., Tompa u. 22.  Gábor
Makai Anikó – Nagy Zoltán
Kg., Délibáb u. 32.  Zoltán
Kacsándi Judit – Kónya István
Berekfürdő, Veress P. u. 61. 
 Levente István

Halálozás

Galbács István
 Karcag (1950.)
Illés Imréné (Nagy Mária)
 Karcag (1922.)
Kállai Mária
 Karcag (1927.)
Kutrás János
 Karcag (1939.)
Sági Ferenc Józsefné (Bene 

Ilona)
 Kg., Dráva u. 33. (1939.)
Tóth Pál István
 Karcag (1945.)
H. Tóth Sándor
 Karcag (1925.)

Lapzárta: 2012. szeptember 3., hétfő

12 óra

Labdarúgás

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

utca

 9-20 óráig Alma Gyógy-

szertár (Tesco)

Augusztus 26. vasárnap
 9-12 óráig Berek – Kiss A. 

utca

Szeptember 01. szombat
 8 – 13 óráig Betánia – 

Széchenyi sgt.

 9 – 20 óráig Alma gyógy-

szertár (Tesco)

Szeptember 02. vasárnap
 9-12 óráig Betánia – Szé-

chenyi sgt.

Szeptember 08. szombat
 8-13 óráig Főtér Gyógy-

szertár – Horváth F. utca

 9-20 óráig Alma Gyógy-

szertár (Tesco)

Szeptember 09. vasárnap
 9-12 óráig Főtér Gyógy-

szertár – Horváth F. utca

A fenti időpontokon túl 

sürgős esetben egészség-

ügyi ellátás a Háziorvosi 

ügyeleten (Karcag, Széche-

nyi sgt. 27.)

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Karcag – Jánoshida 1:1 
(0:0)

Karcag, 80 néző. Jv.: Jandó 
F. Segítői: S. Nagy Zs., Kor-
mos B.

Karcag: Moga, Csatári, 
Orosz, Kovács Cs., Rajcsányi, 
Szívós G., Bukovszki, 
Szentannai (Szőke N.), Nagy 
R. (Szőke R.), Lázók A., Szé-
kely

Edző: Orosz I.
A kilencedik percben egy 

jobbról érkező veszélyes be-
adást Moga szögletre hárítot-
ta. A negyvennyolcadik perc-
ben Szőke R. hosszan indítot-
ta Bukovszkit a jobboldalon, 
de Kolláth felszedte előle a 
labdát. A hatvanadik percben 
Orosz ívelt be az oldalvonal 
mellől egy szabadrúgást és az 
ötös sarkánál a felugró Kovács 
Cs. fejjel a jobb felső sarokba 
csúsztatott (1:0). A hatvanötö-
dik percben Orosz ívelt jobb 
oldalról az ötösre egy szabad-
rúgást, de Kovács Cs. fejese el-
ment a jobb felső sarok mel-
lett. A nyolcvanegyedik perc-
ben Csatári jobbról beadott 
a kapu elé. Kolláth kiejtette a 
labdát, majd Lázók A. fejjel a 
kapuba talált, de Szőke R. les-
helyzete miatt a bíró nem adta 

meg a gólt. A nyolcvanhatodik 
percben egy gyors ellentáma-
dás során Mészáros elhúzott a 
jobboldalon és a jobb alsó sa-
rokba lőtt (1:1).

Jók: Kovács Cs., Székely ill. 
Kolláth, Eszes M., Kocsis

Orosz István: Nagyon 
gyenge mérkőzésen sajnos 
odaajándékoztunk két pontot 
az ellenfélnek.

Lajkovics János: Igazságos 
pontosztozkodás történt. Ná-
lunk is és Karcagnál is védel-
mi hiba eredményezte ezt a 
két gólt. Gratulálok a csapa-
tomnak, mivel minden mér-
kőzést idegenben játszunk.

Ifjúsági mérkőzés 

Karcag – Jánoshida 1:1 
(1:1)

Karcag: Oros, Szabó, Né-
meth, Borsi, Herczeg, Kovács, 
Bakó R., Földi, Horváth G., 
Kabai, Hamar

Cserék: Horváth K., Ungi, 
Daróczi, Balogh, Berczi

Edző: Varga László
Góllövő: Bakó R.
Varga László: Idény eleji 

formával, csak egy pontot sze-
reztünk.

B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság

Újra indul a női labdarúgás
Újra szeretnék indítani Karcagon a női labdarúgást – 

amint azt Antal Lőrinctől megtudtuk. Kérik azoknak a höl-
gyeknek a jelentkezését, akik kedvet éreznek ehhez a sport-
ághoz. Az alakuló megbeszélést szeptember 3-án hétfőn 18 
órakor a Sportcsarnokban tartják.

B. I.

STREETBALL!
A KARCAGI SE KOSÁRLABDA 

SZAKOSZTÁLYA
2012.szeptember 01-jén (szombat) 

14:30-tól megrendezi
a Nyárbúcsúztató Sreetball 
Kosárlabda Bajnokságot!

Helye: VARRÓ SZKI Sportudvara (bejárat a Forint utca fe-
lől lesz!)

Nevezés a helyszínen 14:00-14:30-ig lehetséges
 csapatnévvel, 3+1 fős csapatlétszámmal!
A nevezés díjtalan!
Kategóriák: 12 éves korig, 15 éves korig,
18 éves korig, +18 (nyílt) leány és fiú!
Kategóriák összevonása lehetséges!
A mérkőzések szüneteiben, 3pontos, 2ball és büntetődobó 

versenyek kerülnek megrendezésre.
Érdeklődni: Fodor Csaba 06/70-774-3002-es telefonszámon 

lehet!

Az augusztus 20-ára eső 
hosszú hétvégén két jelentős 
asztalitenisz versenyt is ren-
deztek Karcagon. A két baj-
nokság szervezője a Kováts 
DSE asztalitenisz szakosz-
tálya, házigazdája a Városi 
Sportcsarnok volt.

A XXII. Szent István Kupa 
Nemzetközi Asztalitenisz Ver-
seny mérkőzéseire augusztus 
18-19-én került sor. A rangos 
sportversenyre az idén hat or-
szágból (Magyarország, Szer-
bia, Ukrajna, Lengyelország, 
Románia és Anglia) 416 neve-
zés érkezett. A két nap min-
den korcsoportban rendkívül 
rangos színvonalú mérkőzése-
ket hozott.

A harmadik napon, au-
gusztus 20-án a térségi spor-
tolók részére szervezett I. Al-
kotmány Kupa Asztalitenisz 
Verseny kezdődött. A várt-
nál kisebb létszámmal, ba-
ráti légkörben lezajlott tor-

na eredményei: Utánpót-
lás összevont: 1. Frank Zoltán 
(Jászárokszállás), 2. Dobrai 
István (Kováts DSE Kar-
cag), 3. Perge Fanni (Nádud-
var). Férfi egyéni amatőr: 1. 
Szombathy Tibor (Nyíregyhá-
za), 2. Dobrai István (Kováts 
DSE Karcag), 3. Nagy Sándor 
(Kováts DSE Karcag). Férfi 
egyéni megyei I. o. versenyzők: 
1. Andrási Zoltán (Püspökla-
dány), 2. Nagy Lajos (Kováts 
DSE Karcag), 3. Szombati Ti-
bor (Nyíregyháza). Női egyé-
ni: 1. Kóti Istvánné (Nyíregy-
háza), 2. Pergéné Nagy Szilvia 
(Nádudvar), 3. Andrási Niko-
lett (Püspökladány). Páros ösz-
szevont: 1. Andrási Zoltán – 
Varga Tibor (Püspökladány), 
2. Kun Szabolcs – Nagy Sán-
dor (Kováts DSE Karcag), 3. 
Szombathy Tibor – Csornai 
Csaba (Nyíregyháza – Kováts 
DSE Karcag).

Elek György

Asztalitenisz


