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Itt a szeptember, véget ért 
a vakáció és véget érni lát-
szik a nyári szabadságok idő-
szaka is. Aki nyaralni ment, 
most napozhatott, napsütés-
ben nem volt hiány, esőben 
viszont igen.

- A súlyos csapadékhiány, 
a légköri aszály hihetetlenül 
nagy károkat okozott a karca-
gi gazdálkodóknak – kezdi a 

beszélgetést Dobos László pol-
gármester. - A kis- és nagy ag-
rárvállalkozásoknak egyaránt 
nagyon komoly problémát je-
lentett, de nem ment el nyom 
nélkül a kertek felett sem. Re-
méljük, a gazdálkodók minél 
hamarébb megkapják majd a 
kárenyhítésnek is szánt állami 
támogatást.

- Az előző beszélgetéseink-

ben általában hangsúlyo-
san esett szó a város feszítet-
ten takarékos gazdálkodásá-
ról. Hogy áll jelenleg a költség-
vetés?

- A fő célkitűzésünk volt, 
hogy a költségvetés rend-
ben legyen, a feladatainknak 
és a tartozásainknak is ele-
get tudjunk tenni. Ez így is 
lesz. Anyagilag tehát egyenes-
ben vagyunk – időarányosan 
tartjuk a költségvetést, ehhez 
azonban továbbra is fokozott 
takarékosság lesz szükséges.

- Több nagyobb beruházás is 
folyamatban van. Ezek közül 
talán a fürdőfejlesztést kíséri a 
legnagyobb figyelem. A koráb-
bi hónapokhoz képest most úgy 
tűnik, új lendületet kapott az 
építkezés. Mikorra várható az 
átadás?

- A beruházás most nagyon 
látványos részéhez érkezett. 

A költségvetéstől a világtalálkozóig

Karcag – 2012

Meghívó
A rendezvény részletes programja a 2. oldalon.

Augusztus 16. és 
26-a között Prá-
gában rendezték 
meg a Sakk Ifjú-
sági Európa Baj-
nokságot. A cseh 
fővárosban a kar-
cagi Egyed Vik-
tória és Egyed Ju-
dit képviselték 
a magyar színe-
ket. És kiválóan 
helyt álltak. Telje-
sítményük pár na-
pig a figyelem kö-
zéppontjában állt. 
Egyed Zsolttal, a 
lányok édesapjával 
és edzőjével már 
Karcagon beszél-
gettünk.

- Viktória a 14 
éves lányok 88 fős mezőnyében 
indult, ahol 42. volt, Judit a 12 
éves lányok 101 fős mezőnyé-
ben 20.-nak volt rangsorolva.

- Ahogy hallottuk, mindket-
ten nagyszerű formában vol-
tak, és nagyszerű teljesítményt 
nyújtottak.

- Magam is úgy gondo-
lom, hogy nagyon jól sikerült 
a verseny. Igaz, menet köz-
ben jön meg az étvágy, és né-
ha többet is szerettünk volna, 
de úgy vélem, ha előre leírják 

Öt napig az élen

Egyed Viktória és Egyed Judit 
sikere Prágában

Folytatás a 3. oldalon

Augusztus végén zárult le a 
„Nagy tavak - egész kicsiben” 
elnevezésű hároméves prog-
ram, amelyben német, len-
gyel és magyar diákcsopor-
tok Schwarzheide és környéke 
földrajzi környezetének több 
évtizedre visszavetített válto-
zásait vizsgálták meg és „ma-
kettezték fel”. Az ünnepélyes 
értékelésen és projektzáráson 
Kovács Szilvia alpolgármes-
ter és dr. Szabó Zsuzsanna jo-
gi referens képviselte a karca-
gi önkormányzatot. 

- Miről szólt ez a hároméves 
munka?

- Schwarzheide környéké-
nek változásaival foglalkoz-
tak a résztvevők. Az első évben 
a környék múltját derítették fel 
és makettezték le. Az elmúlt év-
ben a jelen helyzettel foglalkoz-
tak, az idén pedig a múlt és a je-
len térségformáló hatásainak 
az ismeretében egy jövőképet 
kellett alkotniuk – ez utóbbit is 
makett formájában. A mi vá-
rosunk részéről minden évben 
a Szentannai Sámuel Gimná-
zium diákjai mentek ki német 

testvérvárosunkba két-két hét 
időtartamra és együtt dolgoz-
tak az erdélyi, lengyel és a né-
met testvérvárosok tanulócso-
portjaival. Az idei munka ab-
ból a szempontból volt különle-
ges, hogy míg az előző években 
nemzetenként álltak fel a mun-
kacsoportok, most vegyes „te-
am”-eket alakítottak belőlük a 
szervezők. A közös munka so-
rán alapvető fontosságú volt a 
kommunikáció, vagyis elő kel-
lett venni a nyelvtudást.

- Milyen eredménnyel zárult 
a közös munka?

- A kutatási-felmérési ered-
mények alapján nagyon szép 
makettek készültek. Az iga-
zat megvallva nem is gondol-
tam, hogy ilyen nagy formátu-
mú alkotások születnek. A táj 
(egy bányavidék tele bánya-
tavakkal) képének alakulása 
nagyon tanulságos, megdöb-
bentő és érdekes volt. Nagyon 
büszke voltam a karcagi diá-
kokra, és a teljesítményükre. 

- Milyen vidék Schwarzheide 
környéke?

Beszélgetés Dobos László polgármesterrel

Három év alatt három makett

Folytatás a 4. oldalon

Folytatás a 4. oldalon
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Az 

„igazságosság” 
viszonylagossága

Ahogy többfajta igazság létezhet 
egymás mellett, ugyanúgy relatív az 
„igazságosság” fogalma is. (Legalábbis, 
ha nem vallásfilozófiai, hanem csupán 
közéleti vonatkozásában nézzük.) Az el-
múlt hétről egy profán példa. Még nem 
ért véget a Videoton – Trabzonspor BL 
labdarúgó mérkőzés visszavágója, a ri-
porter több ízben is kifejtette, mennyi-
re „igazságtalan”, ha az ilyen mérkőzé-
seken a továbbjutás 11-es rúgásokkal 
dől el. Már a FIFA is dolgozik ezen - fűz-
te hozzá -: Beckenbauerék keresik az új, 
„igazságosabb” megoldást. Nem egé-
szen értettem az okfejtését, mert ezt 
megelőzően az ilyen esetekben sorso-
lással, ill. pénzfeldobással döntöttek, 
ami kétségtelen a vak szerencsén mú-
lott. De a 11-es rúgásokhoz nem csak 
szerencse kell, hanem mentális össze-
szedettség, koncentrálás minden ap-
ró részletre, és persze jó rúgótechnika, 
stb. Persze, nyilvánvalóan, mint bármi-
lyen más „vizsgához”, úgy ehhez is né-
mi szerencse szükségeltetik. A találkozó 
legvégén – mert „mit tesz isten”, a Vide-
oton 11-esekkel jutott tovább – egy szó-
val nem említette (egyébként nagyon 
helyesen), hogy igazságtalanul jutottak 
a főtáblára a fehérvári labdarúgók. (Vi-
szont tartok tőle, ha a törökök jutottak 
volna ily módon tovább, azt nagy „igaz-
ságtalanságnak” kommentálta volna.)

Egy másik, már konkrétabban köz-
életi hír kapcsán pedig sokan szintén 
az „igazságosságot” vetették azon kor-
mánypártiak szemére, akik előzetes re-
gisztrációhoz kötnék a parlamenti vá-
lasztásokon való részvételt. Gyurcsány 
Ferenc egyenesen éhségsztrájkot helye-
zett kilátásba, amennyiben megszavaz-
za ezt az országgyűlés. (Bár szerintem 
hatásosabb lett volna, ha azonnal ülő-
sztrájkot kezd tiltakozásul a Kossuth téri 
betonon, amíg 40-43 C fok van árnyék-
ban...) Ugyanis, ha jobban belegondol, 
a tudatos választói magatartást segíte-
né elő ez a módosítás – és ez hosszabb 
távon a mindenkori ellenzéket juttat-
ná egy árnyalati előnyhöz a választási 
küzdelemben. Egyszerűen azért, mert 
egy adott választási ciklus után, a tuda-
tos választóknál sokkal jobban kerülnek 
kritika alá a kormányzati döntések kö-
vetkezményei, mint az ellenzéki felelős-
ség súlya. Pontosabban, az a körülmény, 
hogy ők (ti. az ellenzék) miért nem tud-
ták az esetleges rossz törvényeket „mó-
dosíttatni”. 

Az más kérdés persze, hogy ebben 
az esetben az ellenzéknek jobban meg 
kellene dolgozni a potenciális szavazó-
bázisukhoz való kapcsolatépítésben, és 
tudatosabban kellene kifejteniük aktuá-
lis programjaikat. (Arról nem is beszélve, 
ezt kétszer kéne megtenniük. Egyszer 
a regisztrálás előtt, majd pedig közvet-
lenül a választásokat megelőző „kam-
pány” során.) Ezért lóg ki a lóláb: ők 
nem dolgozni akarnak, hanem inkább 
lózungokat kiabálni a levegőbe. 

- ács -

KUNOK II. VILÁGTALÁLKOZÓJA
karcagi nyitó rendezvényei

2012. szeptember 7–8.

A Kunok II. Világtalálkozója védnökei:
•  Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke
•  Ibrayev Rashid Turarovich, a Kazah Köztársaság magyarországi meg-

hatalmazott nagykövete
•  Varga Mihály tárca nélküli miniszter
•  Dr. Pintér Sándor belügyminiszter
•  Halász János, Emberi Erőforrás Minisztériuma parlamenti államtitká-

ra

Programok:
Szeptember 7. (péntek)
16:00 a Déryné Kulturális Központ II. emeleti dísztermében
 Könyvbemutató, fotókiállítás
 A rendezvényt megnyitja: Kovács Szilvia, Karcag város alpolgármes-

tere
 A hagyományőrzés útján c. könyv bemutatója
 A könyvet bemutatja dr. habil. Örsi Julianna, a néprajztudomány 

kandidátusa, a könyv szerkesztője
 Elek György: Nagykun kapitányok a 16. századtól 1876-ig
 A kötetet ajánlja: Dr. Bartha Júlia orientalista, etnográfus
17:00 Kelet varázsa – hit, hagyomány, kultúra
 Dr. Bartha Júlia orientalista, etnográfus kiállítása
 A kiállítást megnyitja: Bánkiné dr. Molnár Erzsébet, az MTA doktora
17:40 a bemutatott kiadványok dedikálása, kötetlen beszélgetés a szerzőkkel
18:30 a Déryné Kulturális Központ II. emeleti dísztermében
 a Karcagi Szimfonikus Zenekar ünnepi hangversenye
 Vezényel: Bartal László karmester
Szeptember 8. (szombat)
8:00 Zenés ébresztő a városközpontban
 Közreműködik a Nagykun Honvédbanda
 Vezényel: Márki Zoltán
9:00-15:00 a Múzeumparkban
 MEOE tájbemutató kiállítás, magyar kutyafajták bemutatója, ku-

tyaügyességi bemutató
9:00-15:00 Népi játszótér
9:00-12:00 Népi játékok a karcagi óvodások közreműködésével
9:00-13:00 a Kossuth téri parkban
 Íjász bemutató és verseny a Karcagi Talpas Íjász Egyesület szervezé-

sében
14:00 a Kossuth téren, a városháza előtti színpadon
 Kunok II. Világtalálkozója nagykunsági nyitó ünnepélye:
 • Plósz Csilla tárogatójátéka
 • Himnusz
 • A vendégeket köszönti: Dobos László, Karcag város polgármestere
 • A Kunok II. Világtalálkozóját megnyitja: dr. Fazekas Sándor vi-

dékfejlesztési miniszter
 • Kun Miatyánk
 Elmondja: Domján Sándor egyetemi hallgató
 • Megbízólevél átadása Horváth László tiszteletbeli kazah konzul 

részére
 • A megbízólevelet átadja: Ibrayev Rashid Turarovich, a Kazah 

Köztársaság magyarországi nagykövete
 • Folklór műsor
 Közreműködik:
 a Kiskunsági Néptáncegyüttes és Néptánciskola Kunszentmiklós
 A nagykunkapitány protokolláris beiktatási ceremóniája:
 • A beiktatási ceremóniát megnyitja: Dobos László, Karcag város 

polgármestere
 • Illéssy Ádám regnáló nagykunkapitány beszámolója
 • A beiktatásra kerülő nagykunkapitány életútját ismerteti:
 Kovács Szilvia, Karcag város alpolgármestere
 • Az esküt felveszi Kecze István, a Nagykun Hagyományőrző Társu-

lás elnöke, Kisújszállás polgármestere
 • A kapitányi jelképek átadása ifj. Bene Sándor nagykunkapitány 

részére.
 A kapitányi medált átadja: Györfi Sándor emeritus nagykunkapi-

tány
 • A kunkapitányt megáldja: Koncz Tibor elnök-lelkész és Gulyás 

Zsolt plébános, érseki tanácsos
 • Ifj. Bene Sándor, beiktatott nagykunkapitány köszöntése
 Köszöntöt mond Ibrayev Rashid Turarovich, a Kazah Köztársaság 

magyarországi nagykövete
 • Kobzos Kiss Tamás énekmondó, előadóművész műsora
16:00 A Kováts Mihály Huszárbandérium, a hagyományőrző kun lova-

sok, hintók, fogatok tisztelgő menete

 Útvonala: Püspökladányi út–Kossuth tér–Dózsa György út – Táncsics 
krt. – Madarasi út – Nagykun Millenniumi Emlékmű – Madarasi út 
– Kálvin út – Múzeumpark

16:00 Gólyalábasok menete
 Útvonal: Kossuth tér – Bajcsy-Zsilinszky utca – Püspökladányi út – 

Kálmán utca – Múzeumpark
16:15 Gólyalábasok előadása
16:30 a Múzeumparkban
 VIII. Kun Hagyományok Napja
 Köszöntőt mond: Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Közgyűlés elnöke
 A „Pusztai Róka” Nomád Hagyományőrző Egyesület programjai:
 • Harc és játék a lovasnomád hagyományban
 • Csikósbemutató
 • Őshonos kutyafajták bemutatója
 • Lovas ügyességi verseny
 • Oláh Sándor: Kunfogyatkozás
 Az elbeszélést előadja: Szabó Péterné
 • Pacsirta Népzenei Kör műsora
 • Köböre bajnokság
 • Lovasbirkózó verseny
 • Versenyek eredményhirdetése
9:00 a Múzeumparkban, a József Attila utcában és a Kálmán utcában
 Kun Hagyományok Napja kísérő programjai:
 Kun életképek
 Kézműves élelmiszerek vására
 Népművészeti kirakodóvásár és kézműves bemutató
 Népi ételek főzése
Rossz idő esetén a nagykunkapitány-beiktatási ceremónia a Déryné Kulturális 
Központ Színháztermében, a kézműves élelmiszerek vására, a népi játszótér, a 
népi ételek főzése a Nagykun Látogatóközpont udvarán lesz, a többi szabadtér-
re tervezett program elmarad.
Információ: Tel.: +36/30-623-9011
www. karcag.hu
www. derynekarcag.hu

A Kunok II. Világtalálkozóját támogatta:

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzeti Kulturális Alap

A karcagi nyitó rendezvény támogatói:

Karcag Városi Önkormányzat • Kun Összefogás Konzorcium • 
Nagykun Hagyományőrző Társulás • Karcagi Nagykun Város-
védő Egyesület • Karcagi Kunlovarda • Karcagi Rendőrkapi-
tányság • Karcagi Polgárőr Egyesület • Kováts Mihály Huszár-
bandérium • Dr. Bene Sándor • Györfi Sándor Munkácsy-díjas 
szobrász, emeritus nagykunkapitány • Nagykun Víz-és Csator-
namű Kft. • BF Security Bt. Karcag • „Pusztai Róka” Nomád 
Hagyományőrző Egyesület

A Kunok II. Világtalálkozója médiatámogatója:

Médiatámogatóink:

Karcagi Szuperinfo • www.infokarcag.hu

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy városunkban a Kunok II. 
Világtalálkozója megrendezése kapcsán a múzeumpark környékén 
(József Attila utca és Kálmán utca) 2012. szeptember 8-án 7:00 óra 
és 20:00 óra között útlezárás és forgalomelterelés történik. A Bajcsy- 
Zsilinszky utcai összes parkoló 2012. szeptember 8-án 05:00 órától 
19:00 óráig le lesz zárva. Kérjük megértésüket és együttműködésüket 
a rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében.
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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.)

Szeptember 01-02. Dr. Godó Zoltán Kg., Kőrös u. 40. Tel.: 06/30-218-5722
Szeptember 08-09. Dr. Magyar György Kg., Hajnal u. 22. Tel.: 06/30-852-0465.

Pályázat 
Karcag Városi Önkormányzat-képviselő testülete pályá-

zat útján bérbeadásra meghirdeti az alábbi ingatlanjait:
1. Karcag, Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti helyiség
 Helyiségei: eladótér, raktár
 A helyiség alapterülete: 24 m2
2. Karcag, Rákóczi u. 39. sz. alatti helyiség
 Helyiségei: 1 helyiség
 A helyiség alapterülete: 22 m2
3. Karcag, Rákóczi u. 39. sz. alatti helyiség
 Helyiségei: 1 helyiség
 A helyiség alapterülete: 20 m2
A fenti pályázatok benyújtásának határideje: 2012. szep-

tember 17. napja 16.00. óráig beérkezően.
A részletes pályázati feltételekről érdeklődni lehet a Pol-

gármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Irodájában (fsz.: 
53. sz. iroda, Tel.: 06 59/500-669). 

A pályázati kiírás megtekinthető a Karcag Városi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, valamit a 
Karcag Város honlapján (www.karcag.hu).

Eboltás 2012.
Veszettség elleni eboltás az alábbi időben és helyen

2012. szeptember 10. 
(hétfő)

09-12 óráig Karcag, Széchenyi István sgt. 52. (EURÓ)
14-17 óráig Karcag, Széchenyi István sgt. 52.

2012. szeptember 11. 
(kedd)

09-12 óráig Karcag, Szivárvány u. 3. (Vásártér)
14-17 óráig Karcag, Szivárvány u. 3.

2012. szeptember 11. 
(kedd)

09-10 óráig Karcag, Tilalmas
11-12 óráig Karcag, Magyarka

2012. szeptember 11. 
(kedd)

14-17 óráig Karcag, Kisújszállási út 35-37.

2012. szeptember 12. 
(szerda)

09-12 óráig Kiskulcsosi pavilonsor Kisföldek
14-17 óráig Kiskulcsosi pavilonsor Kisföldek

2012. szeptember 12. 
(szerda)

09-12 óráig Karcag, Dózsa György u. 72.
14-17 óráig Karcag, Dózsa György u. 72.

2012. szeptember 13. 
(csütörtök)

09-12 óráig Karcag, Sport u. 13.
14-15 óráig Karcag, Sport u. 13.

2012. szeptember 13. 
(csütörtök)

14-17 óráig Karcag, Állatvásártér

2012. szeptember 14. 
(péntek)

14-17 óráig Karcag, Széchenyi István sgt. 38.

PÓTOLTÁS
folyamatosan az állatorvosokkal egyeztetve

Minden 3 hónaposnál idősebb ebet tulajdonosa köteles az 
eboltásra elővezetni, hamis ebeket szájkosárral kötelező ellátni!

Eboltási könyvet a tulajdonosok hozzák magukkal!
Eboltási díj a Megyei Állatorvosi Kamara állásfoglalása alap-

ján 3000.-Ft/eb, a helyszínen fizetendő.
Féregtelenítés díja: 100.-Ft/10kg élősúly.
Eboltási könyv (új): 200.-Ft/db.

a végeredményt, maximálisan 
elégedettek lettünk volna ve-
le. Az elvárás egyébként az volt 
a két lánynál, hogy lehetőleg a 
rangsornál előrébb végezzenek.

- Mi hozta meg az étvágyat, 
ahogy ön fogalmazott?

- Kezdeném rögtön a végé-
vel. Viktória tehát a 42.-nek 
volt rangsorolva és a végére, 
a szerezhető 9-ből 5 ponttal a 
25. lett. Bőven túlteljesítette 
tehát az elvárást, mert 42.-ből 
25.-ké előlépni az óriási telje-
sítmény. A szerzett öt pont-
ból három lett volna a reá-
lis... Judit ugyan csak egy hely-
lyel került előrébb, a 9-ből 5,5 
ponttal, de ő is több mint egy 
ponttal túlteljesítette az el-
várást. Ezek nagyon jó telje-
sítmények. Ha pedig a rész-
letekbe is belemegyünk, ak-
kor látható, hogy igazán szép 
pillanatokat élhettünk meg 
Prágában. Az ötödik fordu-
ló után ugyanis Viktória ötből 
négy ponttal rendelkezett – és 
benn volt az első tízben. Töb-
bek között a 16. helyre rangso-
rolt orosz versenyzőt 20 lépés-
ben, a 22. orosz versenyzőt pe-
dig 24 lépésben verte meg. Ez 
nagyon nagy szó, mert Orosz-
ország a legnagyobb sakk-
nemzet.

- … és hát orosz sakkozókból 
kettőből kettőt megverni nem 
mindennap adatik meg.

- Judit még ennél is jobban 
állt, hiszen 5-ből 5 ponttal ve-
zette az Európa bajnoki me-
zőnyt. Az első öt fordulóban 

megverte az 1. és az 5. kiemelt 
orosz versenyzőt, illetve a 3. 
kiemelt azerit, akiről azt kell 
tudni, hogy 2009-ben világ-
bajnoki címet, az idén pedig a 
13 éven aluliaknál iskolai vi-
lágbajnoki címet szerzett. Va-
gyis egyikük sem kezdő sak-
kozó volt. Az lett volna jó, ha 
itt véget ér a verseny, de hát 
folytatódott és a lányok a 6. 
fordulóra elfáradtak és mind-
ketten könnyen veszítettek. A 
7. fordulóban Judit nyerésesé-
lyes állásban egy rossz lépéssel 
veszített. Ez a hiba azért emlé-
kezetes, mert ez az ellenfelünk 
nyerte meg az EB-t. Tehát re-
álisan játékban voltunk vele, 
sőt, nyerési esélyt szalasztot-
tunk el.

- Az edző, vagy felkészítő 
szemével, mindent figyelembe 
véve, hogyan értékelhető a prá-
gai Európa Bajnokságon nyúj-
tott teljesítmény?

- Összességében csak meg-
erősíthetem az imént elhang-
zottakat: rendkívül jól sikerült 
ez a verseny. Persze sok tanul-
ságot le lehet vonni. Például 
azt, hogy mindketten ott van-
nak a világ élvonalában. Bár-
mikor, bárkit képesek legyőz-
ni és tulajdonképpen az a pici 
hiányzik, ami a többi nemzet-
nek megadatott: a komolyabb 
felkészülés. Másutt már orszá-
gosan komolyabb versenyso-
rozatokon vesznek részt a fia-
talok.

- Ott több a pénz erre?
- Igen, több pénz van a 

sakkra és ennek egy részét 
olyan versenyekre tudják fel-

használni, ami nagyon hason-
lít ezekhez az EB-khez. Va-
gyis kilenc olyan meccset kell 
játszaniuk a versenyzőknek, 
ahol kőkeményen küzdeni 
kell. A magyar bajnokságnak 
az a problémája, hogy három-
meccses. Vagyis három kemé-
nyebb mérkőzést kell játszani, 
a többi tulajdonképpen gyen-
ge. Ennek a következménye, 
hogy bizony nem bírják végig 
a kilenc fordulót. Meg kell ta-
lálnunk a lehetőséget, hogy 
hosszú versenyeken gyako-
roljunk és edződjünk, hiszen 
láthatóan nem a játékerővel 
van gond, hanem a verseny-
rendszerrel. A fizikai, mentá-
lis kondíciókat kell javítani... 
Úgy gondolom, aki meg tud 
verni egy aktuális világbajno-
kot, az bárkit meg tud verni a 
mezőnyben, csak az a kérdés, 
hogy a kilenc forduló végéig 
kitart a lendület és a játékerő, 
vagy megáll az ötödiknél.

- Milyen volt a lányok telje-
sítményének a visszhangja az 
EB-n?

- A svédek nagyon nekünk 
szurkoltak. Tavaly Szlováki-
ában voltunk és most hallot-
tuk, hogy a fórumokon rögtön 
megjelent a kérdés: ezek a lá-
nyok azok, akik tavaly nálunk 
versenyeztek? Az eredménye-
ket tehát külföldön is figyelik. 
Ahol megjelentünk, ott már 
letettük a névjegyünket. Tud-
ják és nézik ezeket.

- Gratulálunk! Köszönöm a 
beszélgetést!

Elek György

Meghívó
Szeretettel hívunk és várunk minden egészség-
ügyben dolgozott nyugdíjast találkozónkra.
Ideje: 2012. október 19-én 16 óra.
Helye: Karcagi Nagykun Református Gimnázi-
um Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégi-
um ebédlője (Karcag, Varró u. 1.)
Jelentkezés: Simonné – Ági: 59/401-354, 
Bogdánné – Magdi: 59/313-571, Mándiné – Ju-
cika: 59/313-004, Rauschenbergerné – Böbike: 
59/313-718, Tóthné – Erzsi: 59/311-658.

Szervezők

Folytatás az 1. oldalról

Öt napig az élenÚj ablakok a 
Nagytemplomba
A héten kicserélték a 
református nagytemp-
lom nyugati oldalának 
ablakait. A régi nyílás-
zárók közül már koráb-
ban megújultak az aj-
tók, most a karzat 150 
éves időverte ablakait 
vették sorra. Az új ab-
lakokat, a régi pontos 
mását, a Laboncfa Kft. 
szakemberei készítet-
ték.
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„Kinőtte, kihízta, 
megunta?

KI NE DOBJA!
Adományozza a 

Vöröskereszt Karcagi 
Szervezetének.

Adományát leadhatja: 
2012. szeptember 

10-én hétfőn 10-16 
óráig Karcag, Baross u. 

44 szám alatt.
Tel.: 06/70-933-8480.

Tisztelt Olvasóink!
Korábbi, az új templomi 

orgonáról készült írásunk-
ban sajnálatos elírás tör-
tént. Az 1905-ben kialakí-
tott orgonát ugyanis nem 
Hajdú József, hanem Haj-
dú István és felesége ado-
mányából készítették el.

A tévedésért elnézést ké-
rünk.

Tisztelettel:
a Szerkesztőség

Több szórványmagyarsággal 
foglalkozó szakember szerint, ha 
a szórványban élő magyarokat 
magukra hagyjuk, elkezdődik a 
tömb, azaz Székelyföld szórvá-
nyosodása is.

Az anyaországban van egy 
mozgalom, a Vasárnapi Isko-
la Alapítvány, melynek önkén-
tes pedagógus munkatársai ha-
vonta egy hétvégét az Erdélyben, 
Kárpátalján, Felvidéken és Délvi-
déken élő magyar gyerekek taní-
tásával töltenek. Feladatunknak 
tekintjük a szétszórattatásban, 
kisebbségi sorsban élő, hatá-
ron túlra kényszerült testvéreink 
identitásának megőrzését és be-
olvadásuk megakadályozását.

A Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium, Egészség-
ügyi Szakközépiskola és Kol-
légium a kezdetek óta, nyolca-
dik éve, zászlóshajóként végzik 
magyarságmegőrző munkáját a 
partiumi Belényesi-medencében. 

Az idén is, a tavalyi évhez ha-
sonlóan két egyhetes tábort ren-
deztünk a Fekete-Körös völgyé-
ben. A táborokban közel 100 
gyermek vehetett részt sok-sok 
érdekes programon. 

A helyi református lelkészek: 
Szakács Zoltán, Filep Attila, Bo-
ros István, Szigeti Ferenc, Soós 
József, Máthé László és Réman 
István áhítatokon, énektanítás-
sal és előadásaikkal erősítették 
a gyerekekben a szülőföld szere-
tetét. Vura Ferenc vállalkozó és 
családja hozzáállásukkal és ál-
dozatos munkájukkal mutat-
nak példát a fiataloknak, hiszen 
pénzt, szabadidőt, energiát nem 
sajnálva a Fenesi-völgyben lévő 
nyaralójukban élvezhettük ven-
dégszeretetüket. 

A gimnáziumunk tanárai kö-
zül Kovács Ilonával ketten mind-
két táborban, Kara Hedviggel és 
Poórné Tassi Ildikóval az alsós, 
míg Szathmári Lajosné, Selmeczi 
Edit és Nagy Jánosné tanárnők-
kel a felsős táborban igyekeztünk 
a gyerekeknek felejthetetlen nyá-
ri élményeket szerezni. Sokféle 

színes programot állítottunk ösz-
sze mindkét hétre: a kirándulá-
sok, sportos-társas- és pszicholó-
giai játékok mellett Benedek Elek 
Az aranyszőrű bárány c. mesé-
jét vittük színre, Kálvin János-
ról rendeztünk vetélkedőt, Kár-
pát-medencei híres magyarokkal 
ismerkedtünk. Nagyon szívesen 
vettek részt a gyerekek a kéz-
műves foglalkozásokon, a gipsz-
festésen s ügyesen agyagoztak, 
íjászkodtak, szépen festettek fá-
ra, a helyi bútorfestés hagyomá-
nyait felelevenítve. Megtanultak 
csuhéból virágot készíteni, mé-
zeskalácsot sütni, s egy helyi fa-
faragót munka közben leshettek 
meg. Készíthettek fonalból kar-
kötőt, teatasakból képeslapot, és 
a kisebbek színezhettek is. 

Minden este filmet, me-
sét néztünk, az utolsó este pe-
dig „rókavadászaton” vehettünk 
részt és együtt énekeltünk a tá-
bortűz mellett.

Örömmel tölt el minket, hogy 
több román tagozatra vagy ro-
mán iskolába járó gyerek vesz 
részt a táborokban és az évköz-
ben tartott foglalkozásainkon. 
Az idei táborokban több vegyes 
házasságban született gyermek is 
jelen volt, ők azok, akik minden 
nehézség ellenére is őrzik nyel-
vüket, magyarságukat. Talán je-
lenlétünkkel és munkánkkal si-
kerül lassítani a beolvadás folya-
matát.

Hálás köszönet illeti a tábor-
ban dolgozó lelkészeket és a kar-
cagi pedagógusokat, akik sza-
badidejükben munkájukkal se-
gítenek a helyben élő gyerekek-
nek magyarnak maradni. A 
tábor anyagi fedezetét a Vura 
család mellett a Karcagi Refor-
mátus Egyházközség és a Karca-
gi Nagykun Református Gimná-
zium, Egészségügyi Szakközép-
iskola és Kollégium biztosította. 
Köszönet érte.

Nagy Éva
a Vasárnapi Iskola Alapítvány 
karcagi gimnáziumi csoport-

jának vezetője

A medenceburkoló munkák 
a befejezéshez közelednek, az 
új építési szakaszhoz pedig 
daru vonult fel és folyik a sát-
rat tartó fémtraverzek beállí-
tása. Ez nyilvánvalóan látvá-
nyosabb, mint a burkolás – és 
már a befejezést, az ahhoz kö-
zeli állapotot sejteti. Remélem 
tartható is lesz a határidő, bár 
a csúszás egy ilyen beruházás 
esetében mindig elképzelhe-
tő. Fogalmazzunk úgy, hogy 
a lakosok – akiknek a türel-
mét ezúton szeretném megkö-
szönni – az ősz folyamán bir-
tokba vehetik a fedett uszo-
dát, amelyre azt hiszem, va-
lamennyien büszkék leszünk 
majd.

- Régi ígéret, terv és elvárás 
a madarasi országút rendbe-
tétele. Ennek kapcsán viszont 
mindeddig semmi nem történt, 
az út egyre pocsékabb…

A Közútkezelő Kht. ígé-
retet tett arra, hogy a Kar-
cag – Kunmadaras közöt-
ti (34.01-es) országút felújítás-
ra fog kerülni. Ennek konkrét 
időpontjáról egyelőre nincs 
tudomásunk, de amint meg-
kezdődnek a munkálatok, tá-
jékoztatni fogjuk a lakossá-
got. És ha már az utakról be-
szélünk, hadd említsem meg, 
hogy az útjaink a vasútépítés-
sel kapcsolatos anyagmozga-
tás miatt igen nagy megter-
helésnek vannak kitéve. Itt 
megfelelő szerződés van arra, 

hogy a kárt, melyet a törme-
léket és földet szállító jármű-
vek okoznak, az állam ki fog-
ja javíttatni. Ez természete-
sen akkor történhet meg, ha a 
vasútépítés már befejeződött. 
Az építkezések sajnos mindig 
hoznak magukkal olyan egyéb 
dolgokat, amiket – nincs mit 
tenni – el kell viselnünk.

- Nyáron tették le az új 
elektromos hulladék szétszere-
lő üzem alapkövét. Az építke-
zést ott is idei kezdéssel ígérték 
megvalósítani. Történt-e már 
valami?

- A héten beszéltem az Ipa-
ri Park Kft. igazgatójával. Ar-
ról tájékoztatott, hogy mivel a 
terület igen rossz terepadott-
ságokkal rendelkezik, a terve-
ket többször is átnézték és ja-
vították. Reményeink szerint 
a közeljövőben megindulhat a 
kivitelezéshez szükséges inf-
rastruktúra kiépítése.

- Nem mai keletű feladat a 
járások kialakítása. Már azt 
is tudjuk, hogy Karcag járási 
központ lesz és bár a szervező-
munkából nem nagyon érzéke-
lünk semmit, máris hírek jár-
nak, milyen épületeket fognak 
kialakítani a járási hivatalok 
részére. Hol tart most a járás 
szervezése?

- A járási központ elhelye-
zésének és működésének na-
gyon komoly épületbeli, sze-
mélyi és tárgyi feltételei van-
nak. Ennek próbálunk most 
megfelelni. A járás kialakítá-
sa nagyon komoly átszerve-

zést jelent, bizonyos irodák és 
a dolgozók egy része szerve-
zetileg a járási hivatalba ke-
rül át, ám helyileg továbbra is 
a Városházán, vagy legalábbis 
itt, Karcagon történik az ügy-
intézés. A Kormányhivatallal 
való tárgyalások során termé-
szetesen mindvégig a legfon-
tosabb szempont, hogy a la-
kossági ügyintézés továbbra 
is zökkenőmentes legyen. Az 
ezzel kapcsolatos információ-
kat időben közzé fogjuk tenni. 
A járási hivatalok 2013. január 
1-től fognak működni.

- Mire ez az interjú megjele-
nik, már kezdődik is a Kunok 
II. Világtalálkozója. Három 
éve Karcag zárta, most nyitja 
az eseménysorozatot.

- Nagyon büszkék vagyunk 
arra, hogy helyt adhatunk a vi-
lágtalálkozó nyitórendezvé-
nyének. Az alkalomhoz illő, 
magas színvonalú programok-
kal várjuk a hozzánk látogató-
kat, és a helybeli érdeklődőket. 
Szeptember 7-8-án, azaz pén-
teken és szombaton a könyv-
bemutatóktól a hagyomány-
őrző rendezvényekig a kunok-
kal kapcsolatos események 
széles skáláját megtalálhatják 
majd az érdeklődők. A két nap 
csúcspontja a kunkapitány vá-
lasztás ceremóniája lesz. A ka-
pitányi tisztséget 2012-ben ifj. 
Bene Sándor nyerte el. Az ő 
beiktatására szombaton kerül 
sor. Mindenkit szeretettel vá-
runk.

Elek György

Kalodás tűzifa rendelhető! 

Tölgy, bükk, és akác 1x1x1,20 m kalodákban sorosan 
sorba rakva (nem dobálva) konyhakészen. 

Az árak tartalmazzák a fuvardíjat is. 
Ár: tölgy, bükk 15 500 Ft/kaloda, akác 16 500 Ft/kaloda. 

Tel: 06 70 214 40 07

Folytatás az 1. oldalról A 24. órában?
„Életet akarok a romok felett.”

(Földes Károly)A költségvetéstől a világtalálkozóig
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HIRDETMÉNY
Tájékoztatjuk Karcag város lakosságát, szervezeteit, érdek-

képviseleti szerveit, hogy Karcag Városi Önkormányzat a je-
lenleg hatályos

-  Településszerkezeti tervének
 (jóváhagyó Képviselő-testületi határozat száma: 379/1999. 

(XII.22.), valamint
-  Karcag Város Építési Szabályzatának és Szabályozási 

tervének
 (jóváhagyó Ök. rendelet száma: 18/2001. (VII.04.) módo-

sítására vonatkozó, az épített környezet alakításáról és vé-
delméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 9. § (2) és (3) bekez-
dés szerinti véleményezési eljárása lezajlott.

A Településrendezési terv módosítása a mellékelt térképen je-
lölt területeket érinti. 

Az egyes területekhez tartozó módosítási javaslatok és az 
azokkal kapcsolatos beérkezett vélemények megtekinthetők a 
Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján (Karcag, Kossuth tér 
1.), munkaidőben, valamint a város honlapján: 
www.karcag.hu - Beruházások – Hirdetmény dokumentu-
mai, TRT módosítás

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 9. § (6) bekezdése alapján kérem, hogy a 
Településrendezési terv módosításával kapcsolatos észrevételei-
ket a hirdetmény megjelenésétől számított 30 napon belül írás-
ban tegyék meg. Írásos véleményüket a következő címre küld-
jék meg:

Karcag Város Polgármesteri Hivatala
Farkas Renáta főépítész részére
5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Amennyiben a meghirdetett anyaggal kapcsolatban kérdé-

sük van, kérem keressék településünk főépítészét: Farkas Re-
náta főépítész: (30) 392-6897

Karcag Városi Önkormányzat

Berekfürdőbe kirándult a 8. sz. kerület

-Sík és dombvidék váltako-
zásával, sok erdővel, nagyon 
szép, rendezett táj. A tavak 
külön romantikus hangulatot 
adnak neki. Az ott élők igye-
keznek ezeket a turizmus ol-
daláról is hasznosítani.

- Mire használják a három 
év alatt elkészült maketteket, a 
pályázat eredményeit?

- Mivel hatalmas makettek-
ről van szó, én is megkérdez-
tem: mi lesz ezeknek a sor-
sa? Van egy civil szervezet, 
amely támogatta, koordinálta 
a pályázatot. A három maket-
tet kiállítják a környező tele-
püléseken, és a kiállításokkal 
együtt beszélgetéseket, esz-
mecseréket szerveznek. Nos, 
a makettek ehhez a civil szer-
vezethez kerülnek végső elhe-
lyezésre. A csoportok mun-
káját mindenki pozitívan ér-
tékelte. A diákok és a tanárok 
nagyon örültek a közös nyá-
ri programnak, mely sok él-
ményt nyújtott mindenkinek, 
illetve a munka mellett szá-
mos barátság is szövődött.

- Várható-e folytatás?
- Igen. Látogatásunk egyik 

apropója a projektzárás mel-

lett a 2013-as együttműködés 
tervezése és megbeszélése volt. 
A tárgyalások elkezdődtek és 
megszülettek az elképzelések 
a következő évre is. A Kunok 
Világtalálkozójára Karcagra 
érkeznek az erdélyi, a német 
és a lengyel testvérvárosok ve-
zetői. Akkor ismét leülünk er-
ről beszélni, bevonva a szepsi 
és bácskossuthfalvi testvérvá-
rosokat is. A végleges progra-
mot ezektől a tárgyalásoktól 
várhatjuk. Kulturális kapcso-
lataink eddig is voltak – eze-
ket kívánjuk továbbfejleszte-
ni és nyitni egyéb területek fe-
lé is.

- A három nap alatt meny-
nyit sikerült megismerni a 
testvérvárosból és környékéből?

- Még ott is javában tar-
tottak a nyári programok. 
Igazolta ezt az is, hogy a 
Lausitzban vasárnap meg-
rendezett autóversenyre érke-
zők miatt Schwarzheidében 
és környékén már minden 
szállás foglalt volt, úgyhogy 
mi a tőle 34 kilométerre lévő 
Kamenzben kaptunk elhelye-
zést. Itt, megérkezésünk más-
napján pénteken, részt vet-
tünk az Erdőünnepségen. 
Még ennek a napnak  délután-

ján lehetőségünk volt megte-
kinteni Scharzwheide újon-
nan épült középiskoláját, ahol 
52 osztályban több mint 900 
diák helyezhető el, és ahol a 
gyerekek nagyvárosi szin-
ten is kiemelkedő környezet-
ben tanulhatnak. Megnéz-
tük a mellette nemrégiben át-
adott futballpályát, melyhez 
egy komplett, minden eh-
hez tartozó funkciót kiszol-
gáló épület is tartozik. A kö-
vetkező napon a kleiwelkai 
dinoszauruszparkba vit-
tek el bennünket, este pedig 
a schwarzheidei polgármes-
teri hivatal udvarában meg-
rendezett estre voltunk hi-
vatalosak, ahol az ottani ön-
kéntes tűzoltók is bemu-
tatkoztak. Vasárnap a már 
előzőekben említett lausitzi 
autóversenyt néztük meg, ez-
zel a záróprogrammal búcsú-
zott tőlünk Schwarzheide ve-
zetése. Eredményes három 
nap volt azt hiszem, hiszen a 
protokoll programok mellett 
munkára is volt időnk, mely-
ben megalapoztuk a 2013. évi 
közös munkát.

- Köszönöm a beszélgetést!

Elek György

Idén nyáron augusztus 12-e 
és 25-e között, immáron har-
madik alkalommal rendez-
ték meg a „Große Seen ganz 
klein” (Nagy tavak egész kicsi-
ben) elnevezésű tábort, mely-
ben Karcag és testvérváros-
ai: Székelykeresztúr és Krosno 
Odrzaňskie diákjai vettek 
részt. 

A tábort magába foglaló pro-
jekt először 2009-ben indult, 
majd az azt követő évben, va-
lamint idén is megszervezték. 
Az előző két alkalommal, a 30 
évvel ezelőtti tóvidéket és a je-
lenlegi állapotot makettek ké-
szítésével mutatták be a tábo-
rozók. A ma már lausitzi tóvi-
dék néven emlegetett területen 
a 20. század óta ugyanis kül-
színi bányászatot folytatnak, és 
a visszamaradt krátereket mes-
terséges tavakká alakítják. Ez-
zel az egyszerű megoldással a 
környék teljesen új arculatot 
kap: rengeteg turistát, kikap-
csolódni és sportolni vágyót 
vonz magához. Idén célunk 
egy olyan makett elkészítése 
volt, amely a következő 30 év 
változásait is magába foglalja, 
vagyis amikorra már befejező-
dött a bányászat, minden tavat 
feltöltöttek, majd azokat hajóz-
ható csatornákkal összekötöt-
ték. 

A projekt kivitelezésére a 
hörlitzi Ifjúsági Szabadidőtá-
borban került sor, ahol diák-

társaimmal, egészen az ala-
poktól építettük meg a maket-
tet. A négy részre osztott ma-
ketten vegyes nemzetiségű 
csapatokkal dolgoztunk, né-
met csapatvezetőink irányí-
tásával. Az első pár nap után 
már könnyedén áthidaltuk a 
nyelvi nehézségeket és min-
denben egymás segítségére 
voltunk.

De nem csak erről szólt a tá-
bor: különböző nemzeti este-
ket szerveztünk: németet, ma-
gyart, székelyt és lengyelt is. 
Prezentációkon, játékokon és 
dalokon keresztül megismer-
kedtünk az országukkal, szép 
szülővárosukkal, iskoláikkal, 
és megkóstolhattuk jellegzetes, 
de számunkra ismeretlen éte-
leiket.

Az első pár nap elteltével egy 
kis kirándulásra vittek minket 
a környékre, hogy mi magunk 
is megtapasztalhassuk a vi-
dék átalakulását, gyors formá-
lódását. Még láttunk kiterme-
lés alatt álló tájat, de olyan ta-
vakat is, melyeket már birtok-
ba vehettek a vízi sportot űzők 
és a vakációt az úszó házaik-
ban töltő nyaralók. Továbbá el-
látogattunk az EuroSpeedway 
Lausitz elnevezésű versenypá-
lyára, amelyen rendszeresen 
rendeznek autós és motoros 
futamokat. Egy szabad vasár-
nap délután pedig mi magunk 
is strandolhattunk, a nagy hő-

ség elől menekülve, a közeli 
senftenbergi tó partján.

Minden diák álma és egyben 
a tábor csúcspontja volt: eljut-
ni Berlinbe. Először a német 
főváros szimbólumát, a mo-
numentális Brandenburgi Ka-
put csodálhattuk meg, azután 
a kormányzati negyedet kitar-
tóan végigjárva, a valaha por-
rá égett Reichstag kupolájába is 
feljutottunk. A lenyűgöző ma-
dártávlat bizonyította, hogy ez 
Berlin, a főváros. A kirándu-
lás alkalmával velünk tartott 
testvérvárosunk Schwarzheide 
polgármestere, Christoph 
Schmidt úr is, aki lelkesen ka-
lauzolt végig bennünket a lát-
ványosságokon.

A makett ünnepélyes átadá-
sára augusztus 24-én, a hörlitzi 
művelődési házban került sor, 
ahol diáktársaimmal közösen, 
német nyelven mutattuk be a 
projektet és számoltunk be az 
ott töltött időről. Az ünnepsé-
gen testvérvárosaink és Karcag 
küldöttsége is tis zteletét tette.

Szeretném megköszönni 
az iskolavezetésnek, a szerve-
zőknek és a kísérő tanáraink-
nak (Budai Zsuzsanna, Szopkó 
Márta és Péter Dániel), hogy 
lehetővé tették számunkra ezt 
a felejthetetlen tábort!

Juhász Noémi 
11.D osztályos tanuló 

Szentannai Sámuel Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium

Augusztus 29-én délután a Hubai család berekfürdői gazdasá-
gát kereste fel a 8. sz. kerület Pánti Ildikó vezette népes kirán-
dulócsoportja. Az állattartó telepen Szűcs Imre, a kertészetben 
és a gazdaság központi telephelyén ifj. Hubai Imre kalauzolta a 
látogatókat és tartott élvezetes beszámolót a biogazdaság kiala-
kulásáról, mindennapjairól, legújabb eredményeiről és tervei-
ről. A kirándulás a Bod László Művelődési Házban elhelyezett 
díszüveg gyűjtemény, majd Kovács S. László bélyeges tégláinak 
megtekintésével folytatódott. Hazaindulás előtt a csapat koszo-
rút helyezett el Körmendi Lajos sírjára, Elek György helytörté-
nész pedig az író munkásságát ismertette.

Folytatás az 1. oldalról

Große Seen ganz klein

Három év alatt három makett
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F E L H Í V Á S

kötelező agrárkamarai regisztrációra

A 2012. augusztus 1-től hatályba lépő Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési 
Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény kötelező tagságot ír elő az agrárszektor és az élelmi-
szeripar valamennyi szereplője számára.

Az agrárkamarai választások előkészítése érdekében a leendő kamarai tagok legkésőbb 
2012. szeptember 30-ig kötelesek a Magyar Agrárkamara honlapján (www.agrarkamara.hu) 
található on-line regisztrációs felületen bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, és a 
kamarai hozzájárulást (5.000,- Ft-ot) befizetni az ott közzétett számlaszámra.

Regisztrációra köteles minden természetes és jogi személy (őstermelő, családi gazdálkodó, 
egyéni vállalkozó, gazdasági társaság stb.), aki/amely agrárgazdasági tevékenységet folytat.

(Az agrárgazdasági tevékenységek jegyzékét a 2012. évi CXXVI. törvény 1. és 2. sz. mellékle-
te tartalmazza.)

Ha valakinek egyszerre több önálló vállalkozása van, (pl. őstermelő és gazdálkodó szervezet 
tulajdonosa is egyben), akkor minden érintett vállalkozását külön kell regisztrálnia.

A regisztrációval kapcsolatban a gazdálkodók segítséget kérhetnek a 06/80/911-078-as zöld-
számon (hétfőtől-csütörtökig 8:00 órától 16:30 óráig, pénteken 8:00 órától 14:00 óráig).

Az elektronikus regisztráció elvégzésében a kamarai tanácsadó az alábbi elérhetőségen, elő-
zetes időpont-egyeztetés után nyújt segítséget:
Nap Nyitva tartás Iroda Település ügyintézése
Hétfő  8:00-16:30 Kisújszállás, Petőfi u.20-22. Kisújszállás, Kenderes
Kedd 8:00-16:30 Kisújszállás, Petőfi u.20-22. Kisújszállás, Kenderes
Szerda 8:00-16:30 Karcag, Dózsa Gy.u.24. Karcag, Kunmadaras
Csütörtök 8:00-16:30 Karcag, Dózsa Gy.u.24. Karcag, Kunmadaras

Mindenki hozza magával őstermelő igazolványát, EV igazolványát vagy cégbejegyzését! Szük-
séges még MVH-s regisztrációs szám, email cím (ha van!), és telefonszám!

Nagy László tanácsadó
30/284-5258

A Magyar Agrárkamara felhívja a kockázatke-
zelési közösségben kötelező tagsággal rendelke-
ző, illetve az egységes kérelemben nyilatkozatuk-
kal önkéntes tagságot vállaló mezőgazdasági ter-
melők figyelmét, hogy a kárenyhítési hozzájárulás 
beérkezésének határideje 2012. szeptember 15.

A 2012. január 1-jétől hatályos új mezőgazdasá-
gi kockázatkezelési rendszer kereteit a mezőgaz-
dasági termelést érintő időjárási és más természe-
ti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. 
törvény (a továbbiakban: Mkk. tv.) tartalmazza.

A kár enyhítési hozzájárulás összegét kizáró-
lag átutalási megbízással, a befizető azonosítására 
alkalmas módon (a regisztrációs szám és az adó-

szám vagy adóazonosító jel megadásával) kell be-
fizetni az agrárkár-enyhítési szerv által vezetett 
10032000-00281629-00000017 „Kárenyhítési le-
bonyolítási” számlára.

A kárenyhítő juttatás iránti kérelmet három 
eredeti, a biztosítási szerződést három másolati 
példányban, személyesen vagy postai úton tárgy-
év november 30-áig kell benyújtani a kárt szenve-
dett terület szerint illetékes megyei kormányhiva-
tal földművelésügyi igazgatóságához.

További információ: MAGYAR AGRÁRKA-
MARA/Téli Róbert (teli@agrarkamara.hu) 06/1-
802-6104

A Magyar Agrárkamara sajtóközleménye

Szeptember 15-ig be kell érkeznie a kárenyhítési 
hozzájárulásnak az MVH számlájára

A Karcagi SE Kosárlab-
da Szakosztálya szeptem-
ber 01-jén (szombaton) ra-
gyogó jó időben, közel 100 
résztvevővel, 3 pályán ren-
dezte meg a Nyárbúcsúztató 
STREETBALL Bajnokságát a 
VARRÓ SZKI sportudvarán.

A koradélután beinduló 
programra a helyi csapatokon 
kívül neveztek Kisújszállásról, 
Püspökladányból, sőt Szeged-
ről is érkeztek, s koraestig 4 ka-
tegóriában küzdöttek a kosara-
sok.

A mérkőzések a végsőhelye-
zések eldöntéséért, a kupáért, 
az érmekért, s oklevelekért ki-
élezettek, de rendkívül sport-
szerűek voltak a kísérő szü-
lők, hozzátartozók, s a szur-
kolók nagy-nagy örömére. A 
legkisebbeknél a lelkesedés, a 
nagyobbaknál már némi tudás 
és a rutin, míg a Nyílt kategóri-
ában csatázóknál a játék min-
den eleme fellelhető volt. Volt 
ok az elismerő tapsra. Itt min-
den résztvevő győztesnek érez-
hette magát a legkisebbektől a 
legnagyobbakig. Az eredmény-
hirdetést követően a dobóver-
senyek már villanyvilágításban 
fejeződtek be.

Végeredmény:
- 12 éves korig: 1. Basketirs 

(Kovács Tibor, Kovács Péter, 
Kósa Zoltán, Molnár János), 
2. Pöcsös5-ös (Vajó Gergely, 
Kósa Csongor ,Ferenczi József, 
Lukács Gábor), 3. Mester3-as 
(Erdei Kristóf, Magyari Zsolt, 
Bencsik Dominik).

- 15 éves korig: 1. BULL’S 
(Kovács Benedek, Szendrei 

Ákos, Lazányi Zoltán, 
Bayarsaikhan Czinge), 2. Hó-
fehérrágók (Laczi Beatrix, Csí-
kos Lilla, Rácz Lilla, Nagy Kit-
ti, Pintér Ágnes), 3. Spárta (Sé-
ta Gabriella, Kabai Diána, 
Lippai Anna, Székely Alexand-
ra).

- 15-18 leányok: 1. 
CsikágóGirl’s (Bodnár Vivi-
en, Egedi Lilla, Kovács Zsa-
nett, Vígh Diána, Magyari Di-
ána) 2. Flúgos Csajok (Regényi 
Zsuzsa, Hérmán Szilvia, Sza-
bó Alexandra), 3. StreetGirl’z 
(Bérczi Dóra, Varga Vivien, 
Szarka Boglárka).

- Nyílt kategória: 1. GRUND 
(Mile Gábor, Nász Balázs, 
Deme István, Kozák Adrián), 
2. TOKLE (Fábián Péter, Rideg 
László, Vincze Mihály, Simon 
László), 3. Bazsa Boy’s (Cs. Sza-
bó Zsolt, Cs. Szabó András, 
Cs. Szabó Bencze, Demeter At-
tila).

Büntetődobó bajnokság: 12-
ig: 1. Kovács Tibor, 2. Kovács 
Péter, 3. Molnár János; Leá-
nyok: 1. Csíkos Lilla, 2. Rácz 
Lilla, 3. Pintér Ágnes; Nyílt: 1. 
Simon László, 2. Lukács Tibor, 
3. Kis Tamás; 3-asdobó baj-
nokság: 1. Demeter Attila, 2. 
Simon László, 3. Lukács Tibor.

F E L H Í V Á S
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala fel-

hívja azon adóalanyok figyelmét, akik belföldi rendszámú 
gépjárművek tulajdonosai (üzembentartói), valamint helyi 
iparűzési adó fizetésére kötelezettek, hogy a gépjárműadó 
és a helyi iparűzési adó második félévi előlegének befizeté-
si határideje

2012. szeptember 17-én lejár.
A befizetéseket az alábbi számlaszámainkra kérjük teljesíteni:
12053005-01000953-00400000 Gépjárműadó beszedési számla
12053005-01000953-00300003 Iparűzési adó beszedési számla

A befizetési postautalványok – amennyiben azzal nem 
rendelkeznek – beszerezhetők a Városháza fsz. 42. számú 
helyiségében.

Karcag Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

FIGYELEM! 
A KARCAGI SE KOSÁRLABDA SZAKOSZTÁLYA szep-

tember 09-én (vasárnap) sok szeretettel meghív minden 
kedves kosárlabda barátot:

14:30-tól a szakosztály utánpótláscsapatainak mérkőzése-
ire.

17:00-tól Nyíregyházi KK - Kecskeméti KK NB. I-es férfi 
csapatok bemutató mérkőzésére.

A mérkőzéseket követően lehetőség nyílik az NB. I-es 
klubok edzőivel, játékosaival való találkozóra is!

Streetball

Pálinkafőzde!
Cefréjét igény szerint 

kimagvaljuk!
Füzesgyarmaton a szeghalmi 

úton lévő szeszfőzde várja 
a bérfőzetőket, 

rövid határidőn belüli kifőzéssel.
Cefrét főzésre előjegyeztetni a

06-30/468-7562
telefonszámon lehet!

Bérfőzési díj: 700 ft/liter

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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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 
130 m²-es kertes családi ház tu-
lajdonostól 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, kerttel. 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 parket-
tás, hőszigetelt családi ház 
Szolnokon korszerű központi fű-
téssel, hagyományos fűtésre is 
kialakítva, melléképülettel, ga-
rázzsal eladó. Fúrott kút az ud-
varban. Csere is érdekel. I.ár: 17 
M Ft. Tel.: 06/30-432-5110.
Karcagon, a Gépgyár u. 28. sz. 
alatti 1874 m²-es portán 1 szo-
ba + 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.
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.
A Kórház úti lakótelepen föld-
szinti 3 szobás lakás eladó vagy 
kertes házra cserélhető. Tel.: 
06/30-567-3947.
Karcagon főtéri III. emeleti 2 szo-
bás, erkélyes, tehermentes lakás 
eladó. Tel.: 06/30-385-4300.
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 mellék-
épülettel + 500 m²-es telek is el-
adó. Tel.: 06/20-230-1202.
Karcag, Villamos u. 78. sz. alatti 
két szintes családi ház eladó. Tel.: 
06/30-287-8208.
Két szoba, nappalis ház eladó, 
vagy cserélhető. Érd.: Kg., Arany 
J. utca 4.

Karcag, Szent I. sgt. 19. sz. alat-
ti ház eladó. Két szoba, nappa-
lis, hőszigetelés. Tel.: 06/30-650-
6805.
Budapest, XIV. ker. Zuglói pa-
nellakás eladó. 40 m², 1 + 1 fél 
szobás, részben felújított, egye-
di vízórás Budai hegyekre néző. 
Vételár: 7,5 M Ft. Tel.: 06/30-382-
2120.
Karcag, Baross u. 26. sz. alatt 
hagyományos építésű ingat-
lan sürgősen eladó 2,8 M Ft-ért. 
Nádas lakóépület 20 fm hosszú, 
2 szoba, 2 konyha, fürdő helyi-
ség és spájz. 3 helyiségben be-
épített jó és szép csempekály-
ha. Melléképület cserepes 14 fm, 
1127 m² telekkel. Tel.: 59/312-157 
vagy 59/300-717 (esti órákban).
Garázs eladó Karcagon a Kántor 
Sándor úton. Tel.: 06/30-272-
9853.
3 szoba összkomfortos családi 
ház lakható alsóépülettel, köz-
művesítve, fűtés gáz + központi 
fűtés eladó. Tel.: 06/70-452-5848 
vagy 59/300-710.
Karcagon a Kertész J. u. 1. sz. 
alatt I. emeleti, 2 szobás, erké-
lyes lakás eladó. Tel.: 06/30-547-
9987 vagy 06/30-287-6790.
3 szoba összkomfortos + nappa-
lis családi ház eladó vagy buda-
pestire cserélhető. Megbeszélés 
alapon. Tel.: 06/20-505-3467.
Sürgősen eladó Karcag, Horváth 
F. úton III. emeleti 1 + 2 félszo-
bás felújított lakás, 7,5 M Ft. Tel.: 
06/30-859-4647.
Karcag, Koppány u. 30. sz. alat-
ti kertes családi ház eladó. Tel.: 
06/30-295-7437.
Kis családi ház eladó. Kg., Szondi 
u. 2. Érd.: Kg., Sarkantyús u. 25.
Eladó vagy kiadó 3 szoba össz-
komfor tos ker tes ház .  Kg. , 
Apavári u. 22. Tel.: 06/30-989-
3483.
Karcagon, a Kisvénkertben a 
Kékvirág utcában kertföld eladó. 
Tel.: 06/30-295-7437.
Ház eladó Kg., Szent I. sgt. 34. sz. 
alatt. 2 szoba parkettás, gázfű-
téses. Fürdőszoba, WC bent van. 
Érd.: Kg., Szent I. sgt. 36. (10-17 
óráig)

Állat
Kedves, egeret is fogó kiscicák jó 
gazdit keresnek. Tel.: 59/300-515.
Fajtaváltás miatt egy mopsz 
szuka és egy lány olcsón eladó. 
Kedvencnek való kutya ingyen 
elvihető. Tel.: 06/70-452-5848 
vagy 59/300-710.
Kis súlyú fehér hússertések 650 
Ft/kg-os áron eladók. Tel.: 06/30-
566-8044.
2 db 3 hónapos, nagyon szép, já-
tékos cicákat ajándékba adok. 
Érd.: Kg., Kuthen u. 40. Tel.: 
59/300-341.
Elveszett egy fehér Bichon 
Freese szuka kiskutya. Kérjük a 
megtalálót, hogy jutalom ellené-
ben jelentkezzen az 59/312-185-
ös telefonszámon!
S ö t é t  i r o m b a  e g e r é s z ő , 
verebésző süldő cicák gazdit ke-
resnek. Érd.: Kg., Hunyadi u. 16. 
sz. Tel.: 59/311-477

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Felfrissítő és megfiatalító hatás, 
testi-lelki harmónia, belső nyu-
galom. Tel.: 06/59-313-284, www.
tmhirek.hu
Hévízen gyógyfürdőtől 5 perc-
re, a 4 csillagos Hotel Kalmában 
27. extra piros hétre szóló 4 sze-
mélyes apartman üdülőjoga el-
adó. 95 évre szóló, örökölhető, 
cserélhető. 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 heverő, 
1 db gyerekheverő, újszerű álla-
potban 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 la-
pos lábas, kávéfőző (elektromos), 
tükör, zsírosbödön, fateknő, fa 
függönytartó, női bicikli, asztal 8 
székkel, Dolce Gusto Krups kávé-
főző eladó. Tel.: 06/70-611-5013 
vagy 06/70-423-7568.
TRAPÉZ és CSERPES lemez kap-
ható 1.490 Ft/m²-től. (Kerítésnek, 
tetőnek, garázsnak.) Tel.: 06/30-
265-4197.
Eladó egyedi gyártmányú fa-
eszterga 220/380-as. Tel.: 06/30-
219-6813.
Fagyasztóláda, nagyszőnyeg, 
fonott kosár, dísz csempe, bar-
na ágyneműtartó, francia ágy, 
3 gázkonvektor, polcos szek-
rény, zsíros bödön, gázpalack, 
légkondi, asztalok, férfi nadrá-
gok, zakók eladók. Tel.: 06/20-
230-1202.

Vásárolnék magozott ősziba-
rackot cefrének. Tel.: 06/30-963-
5073.
Eladó 1 db 160x80 cm régi író-
asztal, 195x90 matracos kapasz-
kodós heverő, 1 db 220x60-as 
teleajtó, 190x80-as sodronyos 
ágybetét, 185x90-es léces szú-
nyogháló, kétféle hosszúságú 
függönytartók (antik) hagyomá-
nyos és díszes nyílászáró szegő-
lécek, Color Sztár színes TV, kb. 2 
m-es Jucca virág ill. Clorofitum, 
vas virágállványok valamint ko-
csikerékből készített virágtar-
tó, továbbá díszállatkalitkák és 
kovácsolt vas 1 lovas etetőrács. 
Tel.: 59/328-355.
Bontott üvegtégla eladó. Tel.: 
06/30-272-9853.
Öt részes előszobai vesszőgarni-
túra kedvező áron eladó. Négy 
db nagyméretű fotelből és 1 db 
fonott, szögletes asztalból áll. 
Tel.: 06/20-505-3467.
Újszerű, keverőtárcsás Hajdú 
mosógép, gyermek etetőszék, 
kisméretű famázsa, porszívó, 
400-as abrikter tengely, 2 pár 
nagyméretű bőrcsizma és hasz-
nált bútorok eladók. Tel.: 06/30-
566-8044.
600 db egy gombos szalagcse-
rép eladó, kis tételben is. U.itt 2 
db gázpalack eladó. Tel.: 59/311-
975.
Lábon álló kukorica szár ingyen 
elvihető. Hereliszt kapható. Tel.: 
06/30-856-6978.
Kovács tűzhely (kohó), 2 db fel-
újított Trabant féder, 4 db-ból ál-
ló sarokülő, 220-as hegesztő tra-
fó, üzemléptelen Robi kapa (al-
katrésznek), birkafőző lábas (35 
l-es), 2 db alumínium üstház, ásó, 
kapa, gereblye, csákány, fejszék, 
kalapácsok, mákdaráló, húsda-
ráló, fúró tokmányok, kombinált 
fogók eladók. Tel.: 06/70-532-
6644.
700 db egy gombos, 80 db négy 
gombos szalagcserép a hozzá 
tartozó kúpcseréppel eladó. I.ár: 
10.000 Ft. Érd: Kg., Kuthen u. 32.
250 l cefre, fele körte; 26-os női 
kerékpár felújítva, 5 tonnás olaj-
emelők eladók. Tel.: 59/314-243.
4 égőfejes vezetékes gáztűzhely, 
gyermek etetőszék, lábhajtós 
gyermek kisautó, PB palack el-
adó. Tel.: 06/70-326-7291.
Elektromos kukorica morzsoló és 
24 kalapácsos terménydaráló el-
adó. Tel.: 06/20-576-7044.
Eladó 1 db autós gyermekülés, 
1 db bébi hordozó, 1 db hálós 
járóka (alig használt), 4 db 60 
l-es, 2 db 30 l-es gyári boros hor-
dó, 1 db 60 l-es szőlőprés, 25 db 
bontott cserépkályha egyenes 
csempe 25x32-es, Philips 52 cm-
es színes TV, régi típusú kana-
pé + szekrény, étkező garnitúra, 
3 szekrény mintás kivitelben + 
asztal, amely kihúzható 6 szemé-
lyesre + 4 párnázott szék. Érd.: 
Kg., Szamos u. 62. Tel.: 59/400-
526.

Eladó férfi öltönyök, cipők, ker-
ti szerszámok, 220 V termény da-
ráló, fürdőszobai ablakszárnyak. 
Tel.: 59/300-926 (délutáni órák-
ban).

Eladó hagyományos ágynemű-
tartó, sötét dohányzó asztal, fal-
ra szerelhető TV tartó. Érd.: Kg., 
Szent I. sgt. 36. (10-17 óráig)

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munkaru-
hát, férfi szövet és bársony nad-
rág; bőrkabát varrását rövid ha-
táridőre vállalom! Tel.: 06/59-311-
910.

Idős ember gondozását vállalom 
kertes házamban. Tel.: 06/30-
384-0490.

Bajba jutott? Nem tudja hite-
lét fizetni? Végrehajtás van fo-
lyamatban? (Személyi hitel, hi-
telkártya, jelzálog hitel, stb.) 
Ne késlekedjen, kérjen segítsé-
get! Mi segítünk! Tel.: 06/70-314-
4403 vagy 06/30-647-7324.

Minőségi termelői borok az 
ország legjobb borászaitól. 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák krt. 
77. Tel.: 06/30-928-3073. www.
karcagiborhaz.hu 

Régebbi tárgyait, bútorait, for-
galomból kivont pénzeket, régi 
pénzeket, bármilyen nemű ha-
gyatékait felvásárolom. Régi 200 
Ft-ost is vásárolok. Hívjon biza-
lommal! Tel.: 06/30-605-3521.

VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is válla-
lok. Török László. Tel.: 59/313-887 
vagy 06/30-289-5103.

Mindenféle házkörüli munkát 
vállalok. Tel.: 06/70-350-5308.

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

FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést válla-
lok (30 éves gyakorlattal rendel-
kezem). Tel.: 06/30-447-3918.

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

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.

Suzuki Swift 1.3 GLS 1998-as, 3 
ajtós, kék metál (alufelni, vonó-
horog) friss műszakival eladó. 
Tel.: 06/30-221-6787.

Renault személyautó eladó (5 
Campus, évjárat: 1992, kielégí-
tő műszaki állapot, eljárt forgal-
mi engedély, forgalomból ide-
iglenesen kivonva). Tel.: 06/20-
576-7044.

Apróhirdetés
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2012. szeptember 7. péntek
18.00  Műsorajánló
18.05  Nyári élmények
 Brazil Táncosok Hajdúszoboszlón
19.05  Nagykunsági krónika – közéleti 

magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Ecsedi Irén
 Téma: Tanévkezdés
 Karcagi Hírek
 - Interjú Szendrei Józseffel
 - Nyári munkák voltak a Reformá-

tus Ált. Iskolában
 - Temetői lopások
 - Fácán nevelde Karcagon
 Háttér 
 Vendég: Sántha László
 Téma: Motroros találkozóra ké-

szülve
20.10  Előadás a Kováts Mihály Ált. Isko-

lában

2012.szeptember 11 kedd (ismétlés: 
szerda)

18.00  Műsorajánlat

18.05  Jöjjetek Hozzám - Református is-
tentisztelet

19.20  Karcagi hírek
19.50  A Hit Szava - Római Katolikus 

szentmise
20.55 Folklór műsor 2012.08.20.

2012. szeptember 13. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Kunok II. Világtalálkozója I. rész
19.05   Nagykunsági krónika – közéleti 

magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Gyökeres Sándor
 Téma: Tanévkezdés
 Karcagi Hírek
 - Új orgona
 - Vaditatás
 - Asztalitenisz verseny
 - Szervezeti változások a rendőr-

ségnél
 Háttér 
 Téma: Sikeres karcagi diákok
20.10 Kunok II. Világtalálkozója II. rész

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Nézze Ön is a műsorunkat az interneten 

a www.karcagtv.hu oldalon, 
itt válogathat kedvére korábbi híradásainkból is

AnyakönyvAnyakönyv
Házasságkötés

2012. augusztus 17.
Bohács Marianna és Sántha 
István
2012. augusztus 24.
Balogh Anett és Baráth Zol-
tán
2012. augusztus 25.
Nagy Petra és Köteles Teofil
Csíkos Csilla és Tarjányi 
Krisztián

Születés

Kovács Nóra – Varga István
Kg., Kórház u. 10.  Gergő
Gacsal Eszter – Tóth Roland
Kg., Püspökladányi u. 36. 
 Roland
Halter Zsuzsanna – Borúzs 
Lajos
kg., Csokonai u. 57. 
 Fruzsina

Halálozás

Czinege András
 Karcag (1952.)
Kiss Sándorné (Laboncz Er-

zsébet)
 Karcag (1920.)
Mile János Mihály
 Karcag (1928.)

Lapzárta: 2012. 
szeptember 10., hétfő

12 óra

Labdarúgás

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

Nagykörü – Karcag 2:1 
(1:1)

Nagykörü, 100 néző. Jv.: 
Csukás A. Segítői: Ruszt T., 
Kerepesi J.

Karcag: Moga, Szívós Gy., 
Orosz, Kovács Cs., Rajcsányi, 
Szívós G., Bukovszki, 
Szentannai, Szőke R. (Csatá-
ri), Lázók A. (Balla), Székely

Edző: Orosz István
A huszonkettedik percben 

egy előre ívelt labdára Osz-
tás egyedül lépett ki és vagy 25 
m-ről a kint álló Moga fölött a 
hálóba emelt (1:0). A harminc-
ötödik percben Székely szög-
letre mindenki feje fölött el-
szállt és Bukovszki a gólvona-
lon állva mellel a hálóba továb-
bított (1:1). A hatvannyolcadik 
percben egy balról beívelt sza-
badrúgást Burai 25 m-ről ka-
pura lőtt, majd a labda Moga 
kezéből a hálóba vágódott (2:1).

Jók: Osztás, Burai, Balogh, 
Bulyáki, Kiss V. ill. Bukovszki, 
Szívós G.

Varga László: Történel-
münk első megyei első osztá-
lyú sikerét szereztük meg egy 
nagyon jó Karcag ellen, nagy 
szerencsével.

Orosz István: Az I. fél-
idei jó játékunkat a II. félidő-
ben nem tudtuk megismétel-
ni, ezért veszítettünk.

Karcag – Jászárokszállás 
2:0 (1:0)

Karcag, 70 néző. Jv.: Czékus 
S. Segítői: Kóródi F., Dobos 
Zs.

Karcag: Moga, Szívós Gy., 
Orosz, Kovács Cs., Rajcsányi, 
Szívós G., Bukovszki, 
Szentannai, Szőke R. (Lázók 
A.), Erdei (Balla), Székely

Edző: Orosz István
A negyvenedik percben Szí-

vós Gy. középre adott Erdei-
nek, aki egy lövőcsel után 16 
m-ről a bal alsó sarokba lőtt 
(1:0). A hetvenegyedik perc-
ben Szívós G. beemelt az ötös 
környékére és a berobbanó 
Székely közelről a kapuba to-
vábbított (2:0).

Jók: Szívós G., Bukovszki, 
Erdei, Székely ill. Tari, Ivony, 
Kasz

Orosz István: Végre me-
zőnyfölényünk pontokban is 
megmutatkozott.

Szabó Imre: Lelkesek vol-
tunk, de ez az eredményben 
nem mutatkozott meg. Gratu-
lálok a hazai csapatnak.

Ifjúsági mérkőzés
Nagykörü – Karcag 0:11 

(0:4)
Karcag: Oros (Fábián), 

Szabó, Szőke N., Németh, 
Herczeg, Borsi, Daróczi D. 
(Balogh), Bakó, Földi, Hamar, 
Kabai (Ghorváth G.),

Edző: Varga László
Góllövők: Bakó (2), Föl-

di (2), Horváth (3), Hamar, 
Kabai, Daróczi, Balogh

Varga László: Közönség-
szórakoztató mérkőzésen, sok 
gólt szerezve, biztosan nyer-
tünk a szerény képességű el-
lenfél ellen.

Karcag – Jászárokszállás 
2:0 (1:0)

Karcag: Oros, Szabó, Né-
meth, Szőke N., Borsi, Kovács 
L. Herczeg, Földi, Berczi, Ha-
mar, Horváth G.

Cserék: Fábián, Magyari, 
Daróczi, Kabai, Balogh, 
Herczeg

Edző: Varga László
Góllövők: Hamar, Horváth 

G.
Varga László: Passzív csa-

pat ellen, simán nyertünk. 
Gratulálok a csapatnak.

Utánpótlás bajnokság

U 15-ös korosztály: Karcag 
– Balmazújváros 4:2 (2:1)

Karcag: Bajusz, Farka I., 
Mészáros, Tóth F., Balogh D., 
Nábrádi, Terjék, Kovács F., 
Bakó J., Balogh J., Györfi Gy.

Cserék: Fekete, Szendrei, 
Mester, Majláth, Szabó E., Ör-
si

Edző: Kemecsi László
Góllövők: Györfi (2), Ko-

vács F., Terjék P.
Kemecsi László: Rekkenő 

hőségben játszottuk első mér-
kőzésünket és hamar kaptunk 
egy „óvodás” gólt. Sorra alakí-
tottuk helyzeteinket és nehe-
zen sikerült fordítani. A má-
sodik játékrészben is mi irá-
nyítottunk, helyzeteinknek 
csak töredékét használtuk ki.

U 13-as korosztály: Karcag 
– Balmazújváros 10:1 (3:1)

Karcag: Karsai, Csontos, Er-
dős Nagy Daniella, Tóth G., 
Papp, Balajti, Moga, Tóth R., 
Katona, Alex

Cserék: Kiss, Balla, Sipos, 
Czinege, Czombos, Fábián

Edző: Moga Lóránt
Góllövők: Alex (4), Tóth R., 

Kiss (2), Balla, Katona, Papp
Moga Lóránt: Gratulálok 

a csapat hozzáállásához és jó 
bemutatkozásához az új baj-
nokságban.

B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság
Az elmúlt évtizedben rendkívü-

li módon megnőtt a mobiltelefon-
használat. A használók között egy-
re több az általános iskolás korú 
gyermek. Napjainkban azok a szü-
lők is megveszik gyermekeiknek a 
mobiltelefont, akik eddig mereven 
elzárkóztak ettől. Fontos, hogy vá-
sárláskor az olcsóbb készülékek 
mellett döntsünk, hiszen leeshet, 
eltörhet, ellophatják.

Elkezdődött az iskola, és saj-
nos az elmúlt évek tapasztalatai azt 
mutatják, hogy igenis létezik lo-
pás az iskola berkein belül. Jellem-
zően a besurranó tolvajok, de sok-
szor maguk a diákok tulajdonítják 
el társaik értékeit és az iskolán kí-
vül is lopás áldozatai lehetnek.

A mobiltelefonok könnyű és 
vonzó célpontok a tolvajok szá-
mára, mindenképpen fontos tehát, 
hogy gyermekeinket figyelmeztes-
sük a következőkre:

- Az iskolában tartsák zsebben, 
még inkább a táskában, kikapcsolt 
állapotban a telefont. Így abban az 
esetben sem felejtődik a padban, 
osztályban, ha „vándorol” az osz-
tály.

- Testnevelés óra alkalmával egy 
kijelölt helyre tegyék a tanulók a 
mobiljaikat, ne maradjanak azok 
őrizetlenül az öltözőkben.

- Nyilvános helyen javasolt a 

mobil zsebben tartása, vagy nyak-
ba akasztva a ruha alatti viselése.

- Ha idegen kéri kölcsön a gye-
rektől a mobilt egy „sürgős hívás” 
erejéig, ne adja neki oda. Ameny-
nyiben azonban az idegen fellépé-
se és magatartása fenyegető, akkor 
a mobiltelefon-átadása ajánlott, hi-
szen a gyermek testi épsége sokkal 
fontosabb.

- A gyermek ne mutogassa ké-
szülékét, ne kérkedjen mobiljával, 
nehogy ez keltse fel a figyelmet a 
megszerzésre.

- A készülék bekapcsolása kód-
hoz legyen kötve, használaton kí-
vül legyen kikapcsolva a telefon. 
Kártyás készülék esetén a szolgál-
tató által nyújtott lehetőségek kö-
zül a lehető legkisebb összeggel 
töltsük fel a telefont.

- Egyre több telefon esetén van 
lehetőség a SIM kártya kóddal va-
ló aktiválásán túl ún. telefonzár al-
kalmazására, amely további védel-
met nyújt az illetéktelen használó-
val szemben. Vásárláskor kérjünk 
információt erre vonatkozóan. 

Kedves Szülők! Végezetül ar-
ra kérjük Önöket, hogy a gyerekek 
közötti versengést ne gerjesszék-fo-
kozzák az egyre drágább készülékek 
megvásárlásával. Az olcsóbb, „szür-
ke kis mobilok” talán nem keltik fel 
annyira a tolvajok figyelmét, mint 
csilli-villi, mindentudó társaik.
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A mobil-lopásokról

Tisztelt szülők, 
horgászok 
figyelem!

A Nagykun HE szeptember 
9-én (vasárnap) tartja hagyo-
mányos gyermek és ifjúsági 
horgászversenyét a Téglagyári 
horgásztaván.

Nevezési díj: 500 Ft. Nevez-
ni a helyszínen lehet 7 – 7:30-
ig. A verseny 8-11 óráig tart.

Mindenkit szeretettel vá-
runk!

Vezetőség


