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Kiss Mihály karcagi gazdál-
kodó július elsején kezdte meg 
az őszi árpa betakarítását, s 
ott jártunkkor ugyan még da-
rabban volt a tábla, de a gazda 
szerint az első mérések ígére-
tesek: a termés „nagyon jó mi-

nőségű, a mennyisége hektá-
ronként öt-hat tonna között, 
esetleg hat tonnában várható”. 
A terméseredményeket per-
sze sok minden (talajminőség,  
a talajerőpótlás, vegyszerezés 
etc.) is meghatározza, ezért van 

az, hogy a gyengébb talajokon 
gazdálkodók ( pl. a Kutató In-
tézet) általában 3-3,5, a biogaz-
dálkodást folytató Hubai gaz-
daság pedig 2,5-3 tonnás ár-
patermés átlagokról számoltak 
be július utolsó hetének elején, 
amikor már a kenyérgabona 
aratását is befejezték a karca-
gi gazdaságok. Jelenleg a bük-
könyt vágják, de a hét végére az 
is befejeződik.

A búza aratása – a már em-
lített két hetes késés miatt – 
nem Péter-Pálkor, hanem júli-
usban - 9-11-dike táján – kez-
dődött, s mára a gazdaságok 
döntő többségében be is fejező-
dött. A réti földeken átlagban 
3,5  néhol 4 tonnás átlagokról 
hallottunk, a tilalmasi terüle-
tekről 4 tonnás átlagot takarí-
tottak be a kenyérgabonából, a 
biogazdaság 2,5-3 tonnás hek-
táronkénti eredményt említett. 
Az termésátlagok nyomán a 
gazdák „jó közepes”-re, a vető-
magtermelők pedig „átlagos”-
ra minősítették az idei évet.

Befejeződött a búza aratása

Július elején átadásra ke-
rültek azok a csatornarészek, 
amelyek kialakítását a nyár ele-
jén indította el a Városgond-
nokság. A kivitelezési munká-
kat a Start munkaprogramban 
elnyert pályázat tette lehetővé.

- A belvízhálózat felújí-
tására benyújtott pályáza-
tunk lett sikeres – tájékoztat-
ta a Hírmondót Molnár Pál, 
a Városgondokság vezető-
je. -  Az idei nyárra húsz kilo-
méter csatornaszakasz felújí-

tását és tisztogatását tűztük ki 
feladatul. A Deák körúton rö-
videsen végzünk, a Csokonai 
és a Reggel utcán van még egy-
egy nagyobb, javításra váró 
szakasz, és lesznek munkák a 
Kacsóh utcán is. A számos, in-
kább gaztalanítást, csatorna és 
áteresz takarítást jelentő egyéb 
közterületi munka mellett ezek 
a legnagyobb beavatkozások.

A felújítás során – a lehető-
ségektől függően – zárt csator-

naszakaszokat alakítottak ki, 
amivel az igen forgalmas De-
ák körúton (annak a „járdás” 
oldalán) a parkolási lehetősé-
gek is javultak, illetve köny-
nyebb lett a ki és beállás az ud-
varokra.

A város kritikus részein (az 
ún. Sirályülésen: a Kacsóh, a 
Kossuth Lajos és a Szent Lász-
ló utcákon) tavaly építettek ki 
burkolt (ti. bélelt) árkokat, illet-
ve fedett csatornákat. A júni-
usi nagyobb eső - amikor egy 

óra leforgása alatt 30 millimé-
ter csapadék hullott megmu-
tatta hol kell beavatkozni egy-
egy kisebb korrekció erejéig, de 
egyben sikeres főpróbája is volt 
a csatornaépítés több éves mun-
kájának. A hatalmas víztömeg 
ugyanis minden nagyobb gond 
nélkül lefolyt a befogadókba, 
ad-hoc jellegű beavatkozást se-
hol nem kellett végrehajtani - 
mondta Molnár Pál. 

Elek György

Húsz kilométer csatorna  
újul-tisztul meg

Tisztelt Olvasóink!
Legközelebbi lapszámunk

augusztus 9-én jelenik meg. a szerkesztőség

Folytatás a 4. oldalon

A karcagi tűzoltók közül jú-
nius 5-étől kezdve két csoport, 
összesen 24 fő vett részt az év-
század vízügyi eseményének 
számító dunai árvíz elleni vé-
dekezésben. A június 6-án a 
Dunához vezényelt komplett 
szolgálati csoport Győrújbarát 
és Győrújfalu térségében, 

majd – ahogy az árhullám ha-
ladt -  Soltnál került bevetés-
re, a június 9-én az árvízhez 
riasztott újabb – 10 fős – kon-
tingens pedig Bajánál vette 

ki a részét a munkából. Ezt a 
helytállást köszönte meg a na-
pokban Dobos László polgár-
mester a két éve még önkor-
mányzati fenntartású tűzoltó-
egység tagjainak.

A város első embere nem 
érkezett üres kézzel, mert az 
önkormányzat a köszönet 

mellett egy nagyképernyős te-
levízióval bővítette a laktanya 
- egészen pontosan a klubszo-
ba – felszerelését.

Elek György

Hat évvel ezelőtt vásárolta 
meg a Városgondnokság azt a 
területet a Téglás kertben, ami 
mostanra egy sikeres pályázat 
nyomán mintaszerű kisgazda-
ság, kertészet lett. Néhány év 
alatt fejlesztették fel akkorára, 
hogy az egyhektárnyi virág-
zó terület tizenöt közmunkás-
nak ad feladatot. Fazekas Sán-
dor vidékfejlesztési miniszter-
nek a hét elején Molnár Pál és 
Béres Attila mutatta be az itt 
folyó gazdálkodást.

A területrendezést – bízva a 
jövőben - kerítésépítéssel kezd-
ték, mert a leendő termést meg 
kell óvni a vadaktól és a min-

denféle kártévőktől. Ezután a 
kerti kunyhó rendbetétele és 
kibővítése mellett - bontott 
anyagból - két újabb épületet 
emeltek szerszámosnak, illet-
ve pihenőnek és téli melegedő-
nek. (Az utóbbiban vizesblok-
kot is építettek.) A pályázat a 
„területfejlesztésre” is biztosí-
tott pénzt, amiből másfél mil-
lió forint ráfordítással öntöz-
hetővé tették a kertet: kutat fú-
rattak és ciszternát ástak.

- Jelentős és fontos mun-
ka volt – mondják a kertésze-
tet vezető szakemberek, - mert 
így az igényesebb kultúrák ter-
mesztésére is lehetőség van.

Tizenöt embert állítottak 
munkába. Valamennyien köz-
foglalkoztatásban kerültek ide, 
de a csapat összeállításánál 
igyekeztek a megfelelő szak-
képzettséget figyelembe ven-
ni, úgyhogy például egyetemet 
végzett kertészmérnök és ker-
tész szakmunkás is helyet ka-
pott itt. A pályázat egyébként 
a  biztosítja a fizetést, de a kép-
zést is kötelezővé tette, ezért a 
múlt héten szakmai tanfolya-
mon vettek részt az itt dolgo-
zók. A program kétéves.

A látványa alapján minta-
kertnek kikiáltható terüle-
ten meghagyták az előző tu-
lajdonos gyümölcsfáit és pár 
újabb csemete ültetésével bő-
vítették az állományt. Egyéb-
ként pedig az egész egy nagy 
zöldségágyásnak tűnik, ben-
ne krumpli, káposzta, bab, pa-
radicsom, paprika, hagyma, 
zeller, uborka, tök és más ker-
ti vetemények sorolnak. A ter-
mést a közétkeztetésben hasz-
nálják fel.

Elek György

A július elején – szokás szerint - az őszi árpa aratásával kez-
dődött az őszi kalászosok betakarítása,  kicsit késve, mert 
rendes körülmények között ilyenkor már az őszi búzát vágják 
a kombájnok. A késés oka a márciusi télben és a később több-
ször is jelentkező hideg időszakokban, majd az azokra követ-
kező, rekordokat döntögető hőségben keresendő. A természet 
május végén három hetes késésben volt. Mostanra jelentősen 
ledolgozta a lemaradást, de a sok - időjárás okozta - stressz 
miatt, ha nem is sokat, de módosult az aratás kezdete. 

Mintakertet létesítettek

Tévét kaptak a tűzoltók
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A KUCE Családi Napja

KÖSZÖNET
Köszönetünket fejezzük 

ki a Karcag Városi Önkor-
mányzat Városgondnok-
ságának, illetve  az ESSEN 
Gyermekétkeztetési Kft.-
nek hogy segítségükkel 
hozzájárultak a Szent Pál 
Marista Általános Iskola 
nyári napközis táborának 
lebonyolításához.

Tisztelt Lakosság!

Az elmúlt időszakban a hulladékgazdálkodás terü-
letét alapvetően érintő jogszabályok léptek hatályba. 
A 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.), valamint a 2013. 
évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról, 
és a 2013. évi CXIV. törvény a szippantott szennyvíz-
re vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes tör-
vényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő 
módosításáról szabályozzák a 2013. július 01. után el-
végzett szolgáltatások díjait. Ezek a rendelkezések 
szabályozzák a karcagi hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatásért fizetendő díjat is. 

A 2013. év július 01. után elvégzett szolgáltatások 
számlázása 2013. év augusztusában fog megtörtén-
ni. Így az első rezsicsökkentéssel módosított szám-
lák augusztus hónapban kerülnek a T. ügyfeleink-
hez.

A rendelkezések megkülönböztetnek természetes 
személy ingatlanhasználókat, költségvetési szerveket, 
valamint nem természetes személy ingatlanhasználó-
kat. A rezsicsökkentéssel módosított (csökkentett) dí-
jak a természetes személy ingatlanhasználókra, vala-
mint a költségvetési szervekre vonatkoznak. 

Egyéb használókra a 2012. december 31-én al-
kalmazott díj 4,2%-al emelt összege vonatkozik, 
amely Karcag város esetében megegyezik a 2013. év 
1-6. hónapig alkalmazott díjjal, tehát az ő esetükben 
nem módosul a díj július 01-ét követően. A 2013. évi 
CXIV. törvény 16.§ (2) bekezdése szabályozza az al-
kalmazandó csökkentett díj számítási módszerét 
mely szerint „a hulladékgazdálkodási közszolgálta-
tásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (be-
leértve az alapdíjat) nem haladhatja meg a 2012. áp-
rilis 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalék-
kal megemelt összegének 90 százalékát.” 

Az így meghatározott számítási módszerrel a köz-
szolgáltatás keretében elvégzett hulladékszállítás 

díja a 2013. július 01-ét követően elvégzett szolgál-
tatásokért a természetes személyek (lakosok) és a 
költségvetési szervek esetében 21,7%-al csökken.

Tisztelt Lakosság!
A munkatársainkkal együtt folyamatosan törek-

szünk a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ma-
gas színvonalú ellátásra. Kérjük Önöket, hogy segít-
sék Önök is a munkánkat! Kérjük, hogy használják 
a Hulladéknaptárt, és az abban leírtak szerint he-
lyezzék ki a hulladékaikat! Továbbra sem szállítjuk 
el a nem rendeltetésszerűen használt zsákokat. Az 
utóbbi időben rendszeresen tapasztaljuk, hogy töb-
ben a barna zsákjaikat folyamatosan a közterületen 
tárolva, folyamatosan töltik és tömik a levágott fűvel. 
Ezt követően a zsákok súlya jelentősen megnő, a kézi 
rakodás során a zsákok szétszakadnak. Olyan súlyú-
ak lesznek ezek a zsákok, hogy egy ember gyakorlati-
lag képtelen felemelni a gépjármű befogadó nyílásá-
ig, főleg nem napi 500 db-ot! Kaptunk olyan vissza-
jelzést is lakosoktól, hogy azért vannak ketten a ra-
kodók, hogy ezeket a zsákokat ketten közös erővel be 
tudják emelni a gépjárműbe. Ez nem így van! A rako-
dóknak önállóan kell egy-egy kuka tartalmát, illetve 
a zsákot a gépjárműbe rakodniuk. A gép rendelkezik 
emelő szerkezettel, azonban azzal csak a kukákat le-
het felemelni a zsákokat nem.

Kérjük, hogy csak olyan súlyú és olyan módon ki-
helyezett hulladékgyűjtő edényt és zsákot helyezze-
nek ki az elszállításra, amelyet egy ember önállóan 
tud mozgatni, és adott esetben a befogadó nyílásig 
kézzel fel tud emelni!

Kérjük a témában szíves megértésüket és szíves 
együttműködésüket! 

Tisztelettel: 
Balajti József ügyvezető

Nagykunsági Környezetvédelmi Kft.
5300 Karcag, Villamos u. 109/2

www.nkkft.hu

A Kunsági Cukorbetegek 
Egyesülete tavaly a Civilek Éj-
szakája kapcsán rendezett igen 
sikeres közösségi napot a Rá-
kóczi utcai egyesületi ház udva-
rán. Az alkalom ezen a nyáron 
– július 13-án - megismétlődött, 
ám a szervezők most - okulva a 
Gyermeknappá lett Civilek Éj-
szakája tapasztalatain - egye-
nesen Családi Napot hirdet-
tek meg. Persze más oka is volt:  
már tavaly is  támogatásban ré-
szesítettek egy családot, ilyen 
pártfogásra nagy szükség van, 
most kibővítették a támogatás-
ban részesítettek körét.

- Arra gondoltunk, hogy meg-
próbálunk segítséget nyújta-
ni olyan családoknak, amelyek 
önhibájukon kívül kerültek ne-
héz helyzetbe – mondta a nap 
feladatait összefoglalva Kovács 
Istvánné, az egyesület vezetője. 
- Tartós élelmiszerrel, ruhacso-
maggal tudnánk őket támogat-
ni. A mai nap célja pedig a be-
iskolázáshoz kapcsolódik, mert 
olyankor bizony elkél a segítség. 
A nyáron nyolc családot „támo-
gattunk meg”, a közösségi olda-
lon viszont újabb öt családfő/
családanya jelezte, hogy szeret-
nének segítséget kérni a beisko-

lázáshoz. Meglátogattuk a se-
gítséget kérőket, s láttuk, hogy 
általában mindenütt egy-két is-
koláskorú és egy-egy pici gyer-
mek van. Tiszta, rendezett kör-
nyezetben élnek, és hamar ki-
derült, hogy valamennyien ön-
hibájukon kívül kerültek ebbe a 
helyzetbe, tehát, hogy vállaltuk 
az öt családnak a támogatását. 
Ezért döntöttünk az idén a Csa-
ládi Nap megszervezése mellett.

A rendezvény valóban egész 
napos program lett, mert az 
egyesület - a támogatók segít-
ségével vagy éppen támogatás-
ként – egész sor programhoz 
jutott hozzá. A reggeli komoly-
zenei bevezetés (Plósz Csilla, 
Erkel Ferenc Művészeti Isko-
la) után bemutatkozott az ÁHI 

jóga karcagi csoportja, a szo-
kott látványosságot jelentette 
Ferencziné kutyáinak bemuta-
tója, míg a délelőttöt a karcagi 
TRIÓ együttes fellépése zárta.

A délután teljes egészé-
ben a gyerekeké volt, hiszen  
a „Találd ki mit eszel!” ve-
télkedő mellett szépségver-
seny, lufipukkantás, sorver-
seny, lepényevés, lovasbemu-
tató (Kunlovarda), arcfestés, 
„kézműveskedés”, várta az ér-
deklődőket, de nem maradt el 
a népművészeti bemutató, az 
egészségi állapotfelmérés, és a 
tavaly már megismert Sárréti 
Népi Együttes (Püspökladány) 
műsora sem. A vigasságot tom-
bola zárta.

Elek György

Egy sikeres pályázat és egy 
sikeres tanfolyam után ta-
valy tavasszal debütált a Vá-
rosgondnokság útkarbantartó 
munkacsoportja, amely aztán 
egészen a novemberi hidege-
kig végezte az önkormányza-
ti kezelésben lévő városi utak 
meg a kerékpárút kátyúzá-
si munkáit. A karbantartás jól 
sikerült, ezért az önkormány-
zat az idei évben is a Gond-
nokságot bízta meg ezzel a fel-
adattal. Néhány hete tehát is-
mét nekifogtak a javítgatás-
nak. Július elejéig a kijelölt 

felületek 40 %-ával végeztek, 
de időközben megkapták az 
Akácliget Fürdő előtti parko-
ló elkészítésének munkáit is, 
aminek elkészültéig a kátyú-
zást kis időre felfüggesztették.

A kertekben is folytatódik az 
útalapépítés. Tudomásunk sze-
rint júliusban került aláírásra a 
szerződés a Völgyes I.-es kert-

ben építendő 685 méter hosz-
szúságú és az odáig vezető 110 
méteres útalap kivitelezésé-
ről, amihez viszont már kül-
ső vállalkozót vontak be – hal-
lottuk Molnár Páltól, a Város-
gondnokság vezetőjétől, akitől a 
madarasi országút felújítása fe-
lől is érdeklődtünk. „Az az út a 
Közútkezelőhöz tartozik. Mi is 
mindössze annyit tudunk felő-
le, hogy az idén egészen biztosan 
felújításra kerül majd, a pénzt 
biztosították hozzá”-mondta 
Molnár Pál. Mivel a felújítást – 
ezt korábbról tudjuk - a 4.sz.fő-

úttól kezdve indítanák, feltehe-
tően az aluljáróépítés munkái-
nak befejezésére várnak. Ha ott 
megtörténik az átadás, elindul 
a várva várt útfelújítás is. Leg-
alábbis reméljük.

Felvételünk kedden, az Ady 
Endre utca főtéri torkolatánál 
készült.

Elek György

Köszönet
Köszönetet mondunk 

azoknak, akik támogatták 
a Fa-Va-Vári futballcsapat 
Szolnok Megyei labdarú-
gó tornára való eljutását: 
Kovács Sándornak, a me-
gyei közgyűlés elnökének, 
Dobos Lászlónak, Kar-
cag Város polgármester-
ének, Gyurcsek Jánosnak, 
Karcag Város alpolgár-
mesterének, Molnár Pál-
nak, a Városgondnokság 
igazgatójának, Cs. Kovács 
Istvánné Évának, Cs. Ko-
vács Istvánnak, valamint 
Balogh Andrásnak.

A csapat tagjai

A könyvtár 
nyári nyitva 

tartása!
Kedves Olvasók!
Felhívjuk szíves figyelmü-
ket, hogy a könyvtár
2013. július 22-től augusz-
tus 4-ig zárva tart.
Nyitás: augusztus 5-én.
2013. július 1. - augusz-
tus 31. között a könyvtár 
szombatonként zárva.

Ismét  kátyúznak
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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.)
Július 27-28. Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.: 06/20-939-4650.
Augusztus 3-4. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758.
Augusztus 10-11. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport u. 13. Tel.: 06/30-205-3260.

K Ö Z H Í R E L É S
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház–Rendelőintézet 

Tüdőgondozó Intézete a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe ve-
hető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi 
szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. NM. ren-
delet alapján ajánlott tüdőszűrő vizsgálatot tart a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megye területén huzamos jelleggel tartózkodó 40 éves és ennél idősebb la-
kosok számára. A Megyei Tüdőgondozó Intézet 

2013. június 17-től – 2013. augusztus 09-ig
végzi városunk lakosainak szűrővizsgálatát az alábbiak szerint:
A vizsgálat helye: Karcag, Kossuth tér 11-13.
Szűrési idő naponta:
Hétfő: 12:30 – 16:30-ig
Kedd: 08:30 – 12:30-ig
Szerda: 12:30 – 16:30-ig
Csütörtök: 08.30 – 12:30-ig
Péntek: 08:30 – 12:30-ig
augusztus 09. csütörtök  8:30 – 12:00-ig
A szűrővizsgálat alól mentesülnek azok a személyek, akik egy éven belül 

ilyen vizsgálaton igazoltan részt vettek, illetőleg a tüdőgondozó intézet-
ben gyógykezelés alatt állnak.

Kérem, hogy a szűrésre kötelezett a személyi igazolványával és beteg-
kártyájával (TAJ szám) a személyre szóló értesítésen megjelölt idő-
pontban szíveskedjen a vizsgálaton részt venni.

A 40 éven aluli lakosok (munkakör ellátásához vagy tanulmányainak foly-
tatásához szükséges) tüdőszűrése az alábbiak szerint történik: 

-  18 éves kor alatt személyi igazolványával, betegkártyájával, orvosi be-
utalóval, szülői kísérettel szíveskedjen megjelenni,

-  14-40 éves korig a szűrésért a jogszabályok szerint fizetni kell, postai 
csekket a szűrés helyén lehet kérni a tavalyi nem megfelelő.

-  Felbélyegzett borítékot kell vinni és kiküldik az eredményt. 
Rózsa Sándor

jegyző

Tájékoztató
A 8.sz.választókerület önkormányzati képviselője tájékoz-
tatja a választókerületi kirándulásra jelentkezőket:
- a kirándulás a korábban meghirdetett program szerint 
alakul.
Időpontja: 2013.július 31. (szerda)
Indulás: 2013.július 31-én 14 órakor a Kádas György Ált. Is-

kola parkolójából – Kisújszállási út 45.
Úticél: Tiszaigar település. (A kirándulást esős időben is 

megtartjuk!)
Hazaérkezés: várhatóan 18 óra körül.
 (Folyadékról mindenki gondoskodjon magának!)

Egy tartalmas, szép kirándulás reményében, szívélyes üd-
vözlettel:

Pánti Ildikó
a 8.sz.választókerület képviselője

„ FŐTÉRI MUZSIKA”
a Kossuth téri filagóriánál 

2013. július 26-án (pénteken) 19 órától 
Divatbemutató 

HISTORY  együttes
THE BEST COMPANY együttes

2013. augusztus 2-án (pénteken) 19 órától 
Karcagi Nótaklub Márkus Ica vezetésével

Darvas zenekar (népzene)
Táncház Nagy Emese vezetésével 

2013. augusztus 9-én (pénteken) 18 órától
Diri – Dongó együttes gyermekműsora 

A programokra a belépés ingyenes!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Eső esetén a rendezvények a Déryné Kulturális Központ-
ban kerülnek megrendezésre!

KÖZLEMÉNY
A NAV Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei 
Adóigazgatósága 

Karcagi Kirendeltsége
2013. július 03-tól 

új helyen fogadja az 
ügyfeleket.

Az ügyfélfogadási rend 
változatlan marad, azon-
ban a kirendeltséget ettől 
az időponttól a

KARCAG, Szent István 
sugárút 17. (BHG 

irodaház) 
emeleti 

irodahelyiségében 
találják meg, 

a Közjegyzői Iroda mellett.
Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatal

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Adóigazgatósága

Iskolánk diákjai a 2012-
2013-as tanévben harma-
dik alkalommal vettek részt a 
Hebe Kft. által meghirdetett 
országos versenyeken. Az elő-
ző tanévekhez hasonlóan, an-
gol és német nyelvből szépen 
szerepeltek tanulóink. 

Play and Win, Examiners 
kategóriában a 11.D osztály 
tanulói közül Kovács Adrien 
második, Szatmári Anna ne-
gyedik, Nagy Krisztina ötödik 
helyezést ért el.

Elismerésre méltóan vettek 
részt a versenyen Petri Dóra, 
Szakály Orsolya, Pánti Sán-
dor, Újfalusi Nelli, Szombat 
Zsolt 11. D osztályos tanulók 
is.

„Teens” kategóriában a 9.D 
osztály tanulói, Sánta Vivi-
en és Dobos Gréta ért el szép 
eredményt. Felkészítő tanáruk 
Talmácsné Rózsa Hajnalka.

Német nyelvből „Teens” ka-
tegóriában országos I. helye-
zést ért el Hanák Orsolya 11. 
D osztályos tanuló. Oklevél-
ben részesültek: Bojti Niko-
lett, Ordas Szilvia, Fodor Noé-
mi 10.D, Magos Evelin, Juhász 
Noémi 11.D osztályos tanu-
lók. Felkészítő tanáruk Budai 
Zsuzsanna.

Eredményeikhez gratulá-
lunk, további szép sikereket 
kívánunk!

Nyelvi sikerek a „Szentannaiban”

Ismét zöldellnek a fák Apa-
várán, hallottam július elején 
Patkó Gyula erdésztől. Ez az 
örvendetes hír a hernyók be-
bábozódását is jelenti, vagyis 
azt, hogy az ő életükben a lep-
kekorszak következik. Mivel 
az erdőt sok sok millió hernyó 
rágta kopaszra, nyilvánvaló-
nak tűnt, hogy most ugyan-
ennyi lepke röpköd a fák kö-
zött. Tulajdonképpen ezt meg-
nézni és lefotózni mentem ki 
az erdésszel az újrasarjadt er-
dőbe. A lepkekönnyű 
látványosság azon-
ban elmaradt, mert a 
lepkékből nem látszik 
a nagy tömeg. Lehet 
még nem keltek ki, 
nem sietnek, hiszen 
őszig van idő továbbí-
tani a következő nem-
zedéket.

Beljebb megyünk 
az úton, lepkék itt s 
ott, de nem látványos mennyi-
ségben. Az úton viszont friss 
nyomok. Nemrég egy teherau-
tó járt erre.

- Gondolom itt is megkez-
dődtek a nyári munkák?

- Jelen pillanatban több 
helyen (Kisújszálláson és 
Túrkevében) folyik a fakiterme-
lés, itt az apavári erdőben is. Jú-
nius elején kaptuk meg az en-
gedélyeket, akkor kezdtük el a 
munkát, ami az év végéig tart 
majd. A három mondott terüle-
ten 120 hektárról összességében 
800 köbméter fát termelünk le. 
Ezen kívül a karcagi Cseme-
tekertben folyik a mezőgazda-
sági termelés – lucerna, kuko-

rica, napraforgó és búzavetés 
van benne. A lucernát már két-
szer megkaszáltuk, a bebálázott 
széna egy részét ide Apavárára, 
más részét Szolnokra szállítjuk. 
Mindkét helyen a téli vadetetés-
ben használjuk fel.

- Erdőgyarapítást terveztek 
erre az évre?

- Sajnos nem. Az egész terü-
letünk itt 610 hektár, amiből 
lejönnek azok a részek, ahol 
nincsenek fák, vagyis a tisztá-
sok, a nyiladékok, az utak. Ez 

állami tulajdonú, a NEFAG ke-
zelésében lévő erdő, aminek a 
határait bővíteni nem tudjuk. 
A fák közé nem lehet csemeté-
ket ültetni, mert az öregebb fák 
a vizet és a napfényt is elveszik 
a csemeték elől. Erdőültetésre 
legfeljebb tarvágás esetén ke-
rülhetne sor.  

A saras tócsákat, gödrö-
ket kerülgetve haladunk el a 
volier mellett, az erdészethez 
itt is hozzátartozik a vadgaz-
dálkodás. Az erdész telefonál, 
mert ez már a vadászok szak-
feladata, majd ők elmondják 
mi is a helyzet. Egy tó mellett 
állunk le. A parton két férfi - a 
NEFAG apavári vadásztársasá-

gának vadászai - épp kiszáll a 
terepjáróból. A szép nyári dél-
utánban remeg a levegő a há-
pogástól. A közeli csatorna vi-
zével táplált kéthektárnyi ta-
von temérdek vadkacsa evez 
felénk.

- Tőkés récék. Kétezer-ötszá-
zat hoztunk nemrégiben ide a 
nevelőbe – hallom Tömöri Zol-
tán vadásztól, aki másodmagá-
val gondozza a telepet, az egyéb 
tennivalók mellett. - Most 
nyolc hetesek, október hónap-

tól kezdve kerülnek 
majd levadászásra.

- Ez a tó a ragadozók 
szempontjából terített 
asztal! Hányat sikerül 
megőrizni addig?

- A tóban van egy 
sziget, ott kapnak en-
ni, ott éjszakáznak, te-
hát a ragadozók a föld-
ről nemigen tudják be-
lopni őket, legfeljebb a 

levegőből... Elhullás, illetve ra-
gadozók okozta kár mindig 
van, de jóval kétezer feletti az a 
kacsaszám, ami az ősz vadásza-
tok zsákmánya lesz.

- A volier mikor népesül be?
- A jövő héten hoznak Ge-

mencről kétezer-ötszáz előne-
velt, nyolchetes fácánt. Azok-
nak is októberben kezdődik a 
vadászata.

Az őszönként olyan alkal-
mak is vannak, hogy napköz-
ben a fácán- , hajnalban és dél-
után pedig kacsavadászat van. 
Ahogy hallottam az  osztrák, 
német, olasz vadászok mellett 
svájci puskások is jönnek. 

Elek György

Ismét zöld az erdő Apavárán



4 2013. július 26.

2013. május 31-e és júni-
us 2-a között rendezték meg 
a XXIII. Herman Ottó Orszá-
gos Biológia Verseny döntőjét 
Kisújszálláson. 

Az első napon a kiselőadás-
ok bemutatására került sor. 
Karcag határában lévő belvi-
zes szántó és tőle nem mesz-
sze a Lente-ér folytatásában 
lévő természetközeli állapo-
tú ecsetpázsitos sziki rét ösz-
szehasonlítása volt előadásom 
témája. 

A második napon egy 
egész napos terepgyakorla-
ton vettünk részt, melyet dr. 
Tóth Albert, a biológia tudo-
mány kandidátusa, professor 
emeritus, a Magyar termé-
szettudományi Társulat alel-
nöke vezetett. Több helyre el-
vittek bennünket, többek kö-
zött a karcagi Kun emlékhely-
hez, a kunmadarasi katonai 
reptérre, a Hortobágyi Nem-
zeti Park egyik területére, a 
Tisza-tavi Ökocentrumba és a 
Nagykunsági árapasztó táro-
zóhoz tartozó, csatornán áthi-
daló gróf Szapáry Gyuláról el-
nevezett hídhoz is.

Fáradságot nem ismerve, ál-
landó figyelemmel kellett kö-
vetnünk Berci bácsit, s min-

den szavát lesve jegyeztük le 
a látottakat, hallottakat. Az 
összegyűjtött tudásból azu-
tán három fordulóban adtunk 
számot és növényfajokat is 
meg kellett határoznunk, me-
lyek szintén beleszámítottak e 
versenybe.

A harmadik napon az elmé-
leti rész következett, majd az 
eredményhirdetés. 

Négyszer fáradhattam ki a 
versenybizottság elé: az első 
fordulóban második, a terep-
gyakorlaton első, és az elméle-
ti részben harmadik, valamint 
az összesítésben az országos 
verseny II. helyezettje lettem.

Ez a szép eredmény nem-
csak az én érdememből szüle-
tett. Szeretném megköszönni 
Tóth Károly KÖTIVIZIG ve-
zetőjének, Hoffmann Károly, 
a Hortobágyi Nemzeti Park 
Igazgatóság Természetvédel-
mi Őrszolgálat tagjának, Pá-
pai Zsolt túrkevei üzemmér-
nöknek, valamint Jobbágy Il-
dikó tanárnőnek a fáradságos 
munkáját.

Valikovics Anna Dóra
8. osztályos 
Karcagi Nagykun Reformá-

tus Általános Iskola

100. születésnap az Idősek 
Otthonában

A múlt héten ünnepelte 100 éves születésnapját Szabó 
Lászlóné a Horváth F. úti Idősek Otthonába a szerettei és az 
Otthon dolgozói körében. Ilonka néni 1915. július 15-én szü-
letett Törökszentmiklóson.4 lánya, 3 unokája, 5 dédunokája 
van.
Ezúton is kívánunk neki  nagyon jó egészséget!

Herman Ottó Országos 
Biológia Versenyen jártunk

Horgászok figyelem!
Egyesületünk az augusztus 20-i városi rendezvénysorozat 

részeként az idén is megrendezi  szokásos HORGÁSZVERSE-
NYÉT.

A verseny időpontja és helyszíne: 2013.augusztus 18.(vasár-
nap), a Téglagyári Tavak nagy horgásztava.

06:00 óra – gyülekező a „pavilonnál”.
07:00 – ig a menetrend és a szabályok ismertetése, az addig-

ra már kitűzött horgászhelyek kisorsolása, majd azok elfoglalá-
sa történik meg.

07:00 – 11:00 – a verseny lebonyolítása.
11:00 - 12:00-ig az eredmények összegzése, eredményhirde-

tés, díjak átadása.
A versennyel kapcsolatos elvek: a verseny előtti napokban 

10 mázsa ponty telepítése történik meg. A telepítéstől az ered-
ményhirdetés befejezéséig általános horgászati és etetési tila-
lom lesz érvényben. A verseny a versenyszabályok szerint lesz 
lebonyolítva, a fogott halat megtartani nem lehet, azt a mérle-
gelés után a tóba vissza kell ereszteni. Horgászni egy bottal, 
egy horoggal lehet, de a horgászkészség szabadon megválaszt-
ható, lehet akár úszós, akár fenekezős jellegű. Merítő szák és 
haltartó használata kötelező! A horgász idegen segítséget a ver-
senyhorgászat során nem vehet igénybe. 

A verseny ideje alatt a helyszínen kihelyezett büfé üzemel. A 
nevezési díjban benn foglaltatik 0,5 dl tömény ital és 2 üveg sör, 
vagy igény szerint ezeknek megfelelő mennyiségű üdítőital, egy 
adag birkapörkölt, hozzá kenyér.(Étkezési felszerelést mindenki 
hozzon magával!) A nevezés során előre csak a nevezett részére 
tudunk ételadagot biztosítani. További családtagok részére étel-
adagot előre nem tudunk biztosítani, csak a versenyzőknek tör-
tént ételkiosztás után esetlegesen kimaradó adagokból kerülhet 
erre sor, helyszíni fizetéssel.

A nevezésről: csak olyan felnőtt korú személy nevezhet, aki 
tagja egyesületünknek és 2013. évre érvényes állami horgász-
jeggyel rendelkezik. Nevezni az Egyesület irodájában 

 2013.07.25 – én,  08.01 – én, 08.08 – án, 08.15-én (csütörtö-
könként) lehet 15-17 óráig!

A nevezési díj 2.700 forint/fő.
Díjazva a férfi és a női mezőnyben is az első három helye-

zett lesz. A fogott hal grammonként 1 pontot ér, súlyegyenlő-
ség esetén a több fogott hal számít. 

Mivel a verseny során a fenekező módszer is alkalmazható, a 
tó „mély” részének horgászhelyei is kiosztásra kerülnek.

Karcag, 2013.július 11.
a Vezetőség

A Kutató Diákok Országos 
Szövetsége 2012 őszén ismét 
meghirdetette a XI. KutDiák 
Esszépályázatot. Kizárólag sa-
ját, új eredményeket közlő ku-
tatási anyaggal lehetett pá-
lyázni, témamegkötés nélkül. 
A pályázaton minden diák in-
dulhatott, aki az érettségi bi-
zonyítványát 2012-ben szerez-
te, vagy 2012 után szerzi meg, 
alsó korhatár nem volt. 

A tavalyi tanévben ugyan-
ezen a pályázaton Kovács 
Miklós, a Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázium, 
Egészségügyi Szakközépisko-
la és Kollégium 11. B osztá-
lyos tanulója, Tilalmasról szó-
ló helytörténeti munkájával 
különdíjas volt, az idei tanév-
ben viszont „Az Ecse-halom 
komplex földrajzi és kultúrtör-
téneti vizsgálata” című kivá-
ló dolgozata szociológia-nép-
rajz szekcióban első díjat ho-
zott a tanulónak. Az ünnepé-

lyes eredményhirdetésre 2013. 
május 25-én került sor a Ma-
gyar Tudományos Akadémián. 
A szekcióban első díjat szer-
ző Miklós jutalma egy ingye-
nes nyári kutatótábor a Bala-
tonon, könyvtárhasználat az 
MTA-ban, oklevél- és könyvju-
talom. Ugyancsak örömteli hír, 
hogy az Ecse-halmot bemuta-
tó komplex pályadolgozatával a 
22. Ifjúsági Tudományos és In-
novációs Tehetségkutató Ver-

senyen kiemelt dicséretben ré-
szesült. Gratulálunk neki az el-
ső díjhoz, amely egyben szép 
lezárása volt az idei verseny-
időszaknak, valamint dicséret 
illeti a tanulót a 2012-2013-as 
tanév kiemelkedő összteljesít-
ménye miatt. Köszönjük a szü-
lői hátteret, kiemelten pedig a 
gimnázium és a fenntartó tá-
mogatását.

MAJOR
szaktanár

Első díjjal zárta a tanévet a refista Kovács Miklós
KutDiák Országos Tudományos Esszépályázat

A búza minősége minden 
megkérdezett gazdálkodó ese-
tében nagyon jó („malmi”), 
bár ahogy – szintén valameny-
nyien – megemlítették egyelő-
re nem sokra mennek vele, hi-
szen kereslet egyelőre nagyon 
gyenge, úgyhogy aki teheti be-
tárol és kivár, amíg kedvezőbb 
áron tudja majd értékesíteni a 
gabonát.

- Az év mérlegét még korai 
lenne megvonni – mondta az 
országos tapasztalatok felől ér-
deklődő kérdésünkre dr. Faze-
kas Sándor vidékfejlesztési mi-
niszter, - hiszen a betakarítás 
második fele (pl. napraforgó, 
kukorica) még ezután követke-
zik, s már most érezhető, hogy 
jelentős mennyiségű csapadék 
lenne szükséges. Én arra szá-
mítok, hogy egy közepesnél jobb 
esztendő lesz az idei, és ezál-
tal a magyar gazdaság növeke-
déséhez egy komoly lendületet 
tudunk adni. Sokan mondják, 
hogy a mezőgazdaság 3-4%-ot 
jelent az ország termelésében, 
de a ráépülő, ún. agrobiznisz, 
az élelmiszeripar, a papíripar, 
a bútoripar, a szállítás, a szol-
gáltatás és a vegyipar az össze-
sen 20-25 %-ot jelent. Így pedig 
már egyáltalán nem mindegy, 
hogy az alaptermelést jelentő 
mezőgazdaság mire képes.

Elek György

Befejeződött
 a búza 
aratása

Folytatás az 1. oldalról
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KÖSZÖNET
A Déryné Kulturális, 

Turisztikai, Sport Köz-
pont és Könyvtár nevé-
ben ezúton mondok kö-
szönetet a GYERMEK-
NAP ÉS CSALÁDI NAP, 
SZÜLŐI FOCITORNA cí-
mű rendezvény támogatá-
sáért, programjaiban való 
közreműködésért az aláb-
bi személyeknek, szerveze-
teknek: 

Karcag Város Önkor-
mányzatának; a Gyermeke-
ink Mosolyáért Alapítvány-
nak; a Karcagi Sport Egye-
sületnek; Karcag Városi 
Önkormányzat Városgond-
nokság vezetésének és mun-
katársainak; Madarász Im-
re Egyesített Óvoda vezeté-
sének és óvodapedagógu-
sainak; Karcagi Többcélú 
Kistérségi Társulás Szociá-
lis Szolgáltató Központ ve-
zetésének és dolgozóinak; 
DE AMTC KIT – Karcagi 
Kutató Intézet vezetésének 
és munkatársainak; Kar-
cag Városi Rendőrkapitány-
ság munkatársainak; Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság Karcagi Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség, Kar-
cagi Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság vezetésének és 
munkatársainak; a Nagy-
kunsági Környezetvédelmi 
Kft. vezetésének és munka-
társainak; Magyar Vöröske-
reszt Karcag Területi Szerve-
zetének; Nagykun Honvéd-
banda zenészeinek; Sántha 
Lászlónak; Balla Zsolt, Sző-
ke Róbert, Nagy Roland já-
tékvezetőknek; Juhász Já-
nos és Szatmári Péter köz-
terület-felügyelőknek; Mé-
száros Zsoltnak és Mészáros 
Zsoltnénak; a Karcagi Kun-
lovarda munkatársainak; 
Akácliget Gyógy- és Strand-
fürdő munkatársainak; 
Domján Sándor vállalko-
zónak, Mészáros Péter vál-
lalkozónak, BF SECURITY 
Bt - Balogh András ügyve-
zető igazgatónak; a Déry-
né Kulturális,Turisztikai, 
Sport Központ és Könyv-
tár mazsorett csoportjainak; 
Dalma Dance Club táncosa-
inak,  Karcag FM rádiónak, 
Karcag Televíziónak; Karca-
gi Hírmondónak; a Karcagi 
Szuperinfónak, infoKarcag.
hu-nak.

Köszönöm valameny-
nyi munkatársamnak, kol-
légámnak, és természetesen 
a résztvevőknek, hogy a kez-
deti borús idő ellenére is ki-
tartottak a rendezvény mel-
lett és sportszerűen, vidám 
hangulatban bonyolíthattuk 
le a programokat. 

Szepesi Tibor
mb. igazgató

Van itt Karcagon egy kis 
csapat, amelyik hosszú-
hosszú évek óta ápolja a kap-
csolatot Ecsegfalvával. A 
’90-es évek második felébe 
nyúlnak vissza ezek a szálak, 
amikor még az országos hí-
rű Nightbreed underground 
zenei fesztivál csábította 
oda a fiatalokat – nem csak 
a környékről, hanem az or-
szág más területeiről, sőt sok 
esetben a határon túlról is. 
Aztán a fesztivál szépen át-
alakult egy olyan esemény-
nyé, amely elsősorban a falu 
és az onnan elszármazottak 
összetartását célozza meg – 
sikerrel. A külföldiek már el-
tűntek, de a karcagiak ma-
radtak és minden évben el-
látogatnak a ma már Gyere 
Haza! nevet viselő kis feszti-
válra.

Hogy miért maradtak a kar-
cagiak? Ennek is több oka 
van. Egyrészt visszatérő ven-
dég a Kontrollzé zenekar és 
a köré épült társaság, más-
részt minden évben a PG Cso-
port nevű formáció koronáz-
za meg a műsort. Róluk tudni 
kell, hogy a zenekart alapító 
Jantyik fivérek Karcagon szü-
lettek, majd Ecsegfalván ne-
velkedtek. Szakmájukban és 
zenéjükben nem keveset tettek 
le eddig a magyar kortárs mu-
zsika asztalára.

Az idén sem volt másképp 
– régi ismerősként, barát-
ként üdvözölhettük egymást 
és családias hangulatban töl-
töttünk együtt egy szép nyá-
ri napot és estét. Az már csak 
hab volt a tortán, hogy han-
gos taps fogadta azt a beje-
lentést, miszerint a Karca-
gi Birkapörkölt felvételt nyert 
a Hungarikumok közé. Ter-
mészetesen volt Kontrollzé és 
tőlük olyan favoritok, mit a 
Minden mindegy, vagy az Ál-
momban, aztán volt PG Cso-
port ahol már együtt énekel-
tük azt, hogy „Útlevél, fog-
kefe, az ember hajlik rá, hogy 
végleg eltegye...”.

Az idézett dal szerzőjével, az 
idén Artisjus-díjjal kitüntetett 
Jantyik Zsolttal váltottam né-
hány szót egy rövidke interjú 
erejéig. Íme.

– Először talán kezdjük a díj-
jal!

– Igen, a 2013. évi Artisjus-
díjat kaptam meg, és így az év 
könnyűzenei szövegírója let-
tem.

– Mit jelent neked ez az el-
ismerés? Korábban már 
eMeRTon-díjas is voltál, azt hi-
szem többször is...

– Nem, egyszer voltam 
eMeRTon-díjas, tíz évvel ez-
előtt, meg most ezt kaptam. 
Ez a két díjam van ami a zené-
hez kötődik, illetve Debrecen 
Várostól kaptam még Cso-

konai-díjat a PG Csoporttal 
megosztva.

– Fontos az, hogy szakmai 
díj, közönségdíj, vagy egyéb 
más?

– Igen, fontos. Ez egy szak-
mai díj. Remélem, hogy az év 
második felében már lehet 
majd látni a Magyar Televí-
zió valamelyik csatornáján azt 
a dokumentumfilmet, amelyet 
Szomjas György rendezett, és 
amelynek az a címe, hogy Al-
földi Rock. Az ebben elhang-
zott dalszövegekért kaptam 
ezt a díjat. Azért mosolyogtam 
mikor az indoklást olvastam, 
mert ezek gyakorlatilag az el-
múlt 25 év legjobb dalai. Még 
mindig azt mondom, hogy kis 
életmű-díjat vehettem át. Re-
mélem, hogy azért még hát-
ra van, ha nem is a java, de egy 

csomó olyan dolog amit még 
nem bontottam ki, vagy nem 
találtam rá, vagy nem talált 
meg vele a sorsom. Minden-
esetre ez azért fontos, mert ezt 
tényleg a szakma adja, és egy 
elég komoly szakmai zsűri el-
lenőrzi. Arra is büszke vagyok 
aki ajánlott – mert ajánlás nél-
kül nem kerülhet be az ember 
a zsűri elé. Ő pedig Németh 
Alajos volt, a Bikini együttes 
vezetője.

– A PG Csoportot nagyon rég 
óta úgy aposztrofáljátok, hogy 
alföldi zene. Karcagi születé-
sű vagy, Ecsegfalván nőttél fel, 
majd Debrecenbe kerültél. Ide 
köt téged és titeket minden gyö-
keretek. Egyszer valahogy úgy 
fogalmaztál egy interjúban, 
hogy az alföldi emberek mesz-
szebbre látnak, valahogy úgy 
mint a tengerészek. Mit jelent 
neked az Alföld, és hova helye-
zed el ezt a kis világot az orszá-
gon belül?

– Úgy emlékszem, hogy a 
nyolcvanas évek végén, amikor 
már nyugati zenekarok is meg-
fordulhattak erre felé, egy hol-
land zenekar dobosa mond-
ta nekem azt, hogy ő úgy lát-
ja, hogy az alföldi embereknek 
pont úgy áll a szemtengelye, 
mint a holland hajósoké. Ugye 
ők folyamatosan kinn vannak 
a tengeren, vagy az óceánon és 
halásznak, vagy kereskednek. 
Tehát, hozzájuk hasonlóan 
egy nagy térbe néz a szemünk 

és ilyen szempontból ez a né-
zés lehet, hogy a gondolkozást 
is befolyásolja. Sőt, szerintem 
ez így is van. Azóta már tu-
dom, hogy az a táj, ami körül-
vesz téged, az meg is határoz. 
Én szerettem volna ugyanazt a 
tájat látni, amit Petőfi, de a fo-
lyószabályozások a régi szép-
ségéből biztos, hogy sok min-
dent elvettek. Ettől függetlenül 
ez egy rendkívül változatos táj. 
Csak hogy egy példát mond-
jak: most ahol lakom, Derecs-
kétől elmegyek Ecsegfalváig 
– ahol édesanyám most is él – 
és Körösladánynál lefordulok a 
47-esről, de lehet, hogy az már 
a 44-es, szóval ez kilencven ki-
lométer és ezalatt legalább öt-
ször változik meg teljesen a táj.

Ez rendkívül változatos sze-
rintem, és ugyanúgy az itt élő 

emberek is. Egy dolog köti ösz-
sze őket, ez pedig a sík vidék. 
Örülök neki, hogy ott nőttem 
föl, ahol fölnőttem, meg annak 
is örülök, hogy hosszú évek óta 
Hajdú-Bihar Megyében élek, 
mert ott nyílt ki az értelmem 
Debrecenben. Az Alföld, a Ti-
sza és a Körösök sok évszáza-
don keresztül mindig megújí-
tották a mindig kifogyó ma-
gyarságot – újra és újra. Nem 
csak népességben, hanem gon-
dolkodásban is. Itt nem lehet 
elbújni. Sokkal nyíltabbak az 
emberek, mint máshol. Az Al-
föld az én világom. És tényleg 
az.

Amikor az Alföldi zenét ki-
találtuk, az egy külön gondol-
kozást jelentett, illetve azt je-
lentette, hogy itt van egy kü-
lön élet, és az zenél nekünk. Ha 
akarjuk, ha nem. Hát akkor in-
kább akarjuk! Ahogy közben 
elteltek az évek rájöttem, hogy 
ez tényleg egy valós dolog. Más 
országokban is vannak lokális 
zenék. Az Alföldi zene is az. Az 
meg, hogy többlet jelentése is 
van, hogy ki tudta magát nőni, 
az pedig isteni szerencse.

– Hogyan tovább? Azt mond-
tad nemrég, hogy van még ben-
ned és a zenekarban annyi töl-
tet, hogy ezzel nem a csúcson 
jártok, hanem ahogy fogalmaz-
tál a második alaptábornál.

– Aki zenél, annak nem 
mondok újat azzal, hogy az in-
ternetes világ eluralkodásá-

val a jogdíj-kérdésen keresz-
tül, a forrásletöltéseken át, van 
még egy csomó tisztázatlan 
dolog. Megváltoztak a vásárlá-
si szokások. Adhatsz te ki CD-
ét, de sok értelme nincs. Felke-
rül az internetre és az emberek 
letöltik, archiválják. Azon ve-
szi észre magát az ember, hogy 
túlhalad rajta a világ, ha nem 
figyel oda. Na most ebben a te-
kintetben és ebben az évben 
két olyan dolgot szeretnénk 
csinálni, ami még talán belefér. 
Az egyik az, hogy 170 éves lesz 
a János vitéz. Van egy dalunk, 
amit szeretnénk áthangszerel-
ni, amelyet lényegében a János 
vitéz ihletett. Ebből szeretnénk 
Jankovits Marcell és a tulajdo-
nos – ami azt hiszem a Magyar 
Állam – engedélyével egy kli-
pet csinálni és valamikor a két 
ünnep között, vagy január el-
sején, Petőfi Sándor születés-
napján levetíteni. Van még egy 
másik dal is amit régóta szeret-
nénk kidolgozni. Szóval ez a 
két szerzemény ami újdonság-
nak számít ebben az évben. De 
meg kell hogy mondjam, hogy 
nem erőlködünk, mert egy-
részt koncertjeink vannak, a 
civil foglalkozásom is időigé-
nyes, az öcsémnek pedig meg-
született a második kisfia. 
Ezek a dolgok is sok időt vesz-
nek el a zenétől. Nálunk fontos 
a család, a munka, a hivatás.

Azért azt nagyon köszönöm 
a sorsnak, és az öcsém kitar-
tó munkájának, hogy két év-
vel ezelőtt egy színházi pro-
dukcióban szerepelt a zene-
kar, nem akárki rendezé-
sében (Vidnyánszki Attila), 
aztán Szomjas György rende-
zett velünk filmet, és közben 
még megcsináltuk a 25 éves 
jubileumunkat. Ezt nem le-
het minden évben überelni, de 
örülök, hogy összejött. A leg-
több csapat 25 éves korára azt 
hiszem csinál egy emlékkon-
certet.

Szóval néha pihenni is kell, 
amellett, hogy képben van egy 
londoni koncertünk és egy ten-
gerentúli turné az év második 
felében.

– Úgy látom, hogy azért még 
mindig van mit tenni a pihenés 
mellett is.

– Azért azt még el szeretném 
mondani, ha én ezt nem csi-
nálnám – meghalnék. Egysze-
rűen kell a zene, kell, hogy má-
soknak énekeljek és elmond-
jam azokat a dolgokat, amiket 
én fontosnak tarok. Kevesen 
tudják azzal a makacssággal 
megújítani magukat, amivel – 
úgy látom – időnként nektek is 
sikerül ott Karcagon, meg ne-
künk is.

– Nekünk is kell, hogy énekelj 
valamit...

– Az érzés kölcsönös.
-dh- 

Alföldi zene mindörökké
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TÁJÉKOZTATÁS
A Fidesz Karcagi szervezetének képviselői segítséget szeretnének nyújtani idős, beteg, 

mozgássérült, illetve gyermeküket egyedül nevelő lakótársainknak a fűnyírásban.
Kérjük, aki szeretné, hogy térítésmentesen lenyírjuk háza előtt a gyepet, keresse személye-

sen, vagy hívja: 
 1. körzet  Molnár Pál, Karcag, Szegfű u. 8. 06-30-2063327
 2. körzet Kovács Sándor, Karcag, Táncsics krt. 23. 06-30-6908103
 3. körzet Kovácsné Kerekes Katalin, Karcag, Kazinczy u. 10/a. 06-30-8501848
 4. körzet Gyurcsek János, Karcag, Ady E. u. 64/b. 06-30-2797930
 5. körzet Dobos László, Karcag, Kuthen u. 2. 06-30-5350764
 6. körzet Karcagi – Nagy Zoltán, Karcag, Kuthen u. 7. 06-20-9579091
 7. körzet Csányi Sándor, Karcag, Kisújszállási u. 137/c. 06-30-6551115
 8. körzet Pánti Ildikó, Karcag, Erkel F. u. 3/a. 06-30-2400413
Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!
Üdvözlettel:

FIDESZ – MPSZ KARCAGI CSOPORTJA 

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. §. alapján  a Karcagi 

Arany János Általános Iskolában  

ANGOL – BÁRMELY SZAK  és BIOLÓGIA – KÉMIA SZAK
általános iskolai tanár munkakörök betöltésére

 

Közalkalmazotti jogviszony
időtartama:

Angol, bármely szak:
határozatlan idejű

Biológia, kémia szak: Határo-
zott idejű:
2013.09.02. – 2014.08.31-ig

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye,

5300 Karcag, Arany J. u. 15-2.
Munkakörbe tartozó lényeges fel-
adatok:

A szaknak megfelelő tantárgy tanítása általános iskolában 
a hozzá tartozó pedagógiai feladatokkal.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: A megfelelő szakirányú főiskolai végzettség.
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

Pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:

A végzettséget igazoló diploma másolata.

Munkakör betölthetőségének idő-
pontja:

Angol, bármely szak:
az elbírálást követően
azonnal.

Biológia, kémia szak:
2013. szeptember 02. napjától.

Pályázat benyújtásának határide-
je:

2013. augusztus 23.

Pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 26.
A pályázatok benyújtásának 
módja:

Elektronikus úton az iskola@arany-karcag.sulinet.hu 
e-mail címre.

A pályázati kiírással kapcsolato-
san további információ kérhető:

2013. július 29-től a 06/70/311-0010-es telefonszámon

Idő hiányában a tavasz fo-
lyamán a Karcagi Hírmon-
dó oldalain egyáltalán nem 
olvashattunk a férfi kézilab-
dásokról, akik a tavalyi év-
hez hasonlóan a 2012/2013-
as bajnoki szezonban is do-
bogóra állhattak. A tava-
lyi ezüst után az idei bajnoki 
szezon bronzérmet hozott 
az együttesnek, kicsivel le-
maradva az ezüstérmes Szol-
nok együttesétől. A bajno-
ki címet a Törökszentmik-
lósi KE II. szerezte meg, a 
dobogón pedig már nem 
jutott hely Túrkevének, 
Rákóczifalvának, sem pedig 
a Jászladány együtteseinek. 
A bajnoki évad alatt a csapa-
tok négyszer mérkőztek meg 
egymással, kiélezett küzdel-
mek és mérkőzések döntöt-
tek a helyezésekről. A bajnok 
Törökszentmiklóstól egye-
dül a karcagi együttes tu-
dott pontot rabolni, amely 20 
mérkőzést játszott le a sze-
zonban, 10 győzelemmel, két 
döntetlennel és nyolc vereség-
gel a 3. helyen zárt a bajnoki 
tabellán. A csapat legeredmé-
nyesebb játékosa, aki egyút-
tal a csapat legfiatalabb tag-
ja is, Vályi-Nagy Norbert lett 
121 találattal. Külön örvende-
tes, hogy a megyei válogatot-

tak tornáján Jász-Nagykun-
Szolnok Megye csapatába 
négy karcagi játékos is beke-
rült, s képviselte a megyét jú-
nius végén, Balatonfüreden 
– Vályi-Nagy, Pápai, Lajtos, 
Major -, ahonnan ezüstérem-
mel térhettek haza a csapatta-
gok. 

A KSE férfi együttese az új 
bajnoki évadban újra meg-
célozza a dobogót a me-
gyei bajnokságban, igen ne-
héz feladatnak tűnik jövőre, 
de a csapatba érkező fiatalok 
(Tóth Botond, Koncz Dávid) 
lendületet adhatnak az együt-
tesnek. A KSE tavaszi ered-
ményei: KSE-Szolnok 22-27, 
Jászladány-KSE 21-26, TKE-
KSE 24-17, Rákóczifalva-
KSE 27-29, KSE-Szolnok 26-
29, KSE-Rákóczifalva 20-22, 
Túrkeve-KSE 21-22, KSE-
Jászladány 35-26, KSE-TKE 
21-21, KSE-Túrkeve 20-27. 

Csapattagok: Pápai Ádám, 
Örsi Péter, Fábián Péter, 
Karsai Imre, Szepesi Balázs, 
Nagy Péter, Papp Imre, Nagy 
Péter tanár úr, Hamar László, 
Béres Imre, Sebők Kálmán, 
Ferenczi Csaba, Lajtos Lajos, 
Vályi-Nagy Norbert. Játékos-
edző: Major János.

MARIT BREIVIK

Amint azt Király Ferenctől, a Hunga-
ry Mini Club alapítójától megtudtuk, sike-
res volt a Pünkösdi világtalálkozó, ahol né-
pes minis küldöttség vett részt az olaszor-
szági muggelói versenyautó pályán rende-
zett különleges eseményen. A találkozó egyik 
nagy eseménye volt az ír származású Paddy 
Hopkirkkel való találkozás, aki több ízben is 
nyert minis versenyeket a ’60-as években. A 
másik látványosság volt amonstre felvonu-
lás, amikor is 1200 db mini kocsi körözött a 
híres versenypályán. Említést érdemel még, 
hogy egy karcagi minis rajongó külön repü-
lőgéppel és bérautóval sietett megtekinteni 
családjával ezt a különleges eseményt. A ta-
lálkozónak volt egy másik célja is: Király Fe-
renc részt vett egy gyári látogatáson. Eb-
ben az üzemben 1965-től gyártották a mini-
ket, mellettük a híres Lambretta robogókat 
is itt állították elő. 1993-ban zárt be a Via-
Rubbattinón található üzem, amely jelenleg 

rettenetesen elhanyagolt állapotban tekint-
hető meg. Ennek ellenére sok Innoconti ra-
jongó eljött az egykori gyártelep területére. 

Az elkövetkező rendezvényekről még né-
hány szót. Július 11-14-ig a Dombóvár mel-
lett fürdőben rendezik meg a XVIII. Nem-
zetközi Mini Veekendet. A szomszédos or-
szágokon kívül még Finnországból is jön-
nek minis rajongók. A programban szerepel 
a 102-es túraverseny, amikor a kistérség 10. 
települését járják be. Természetesen sok kü-
lönleges feladatok tarkítják a kijelölt utakat. 
Most hétvégén is lesz egy találkozó Weldom-
majális névvel Budapesten a Puskás Ferenc 
stadion mellett, ahol kizárólag korhű ruhá-
zatban és járművel lehet részt venni. A dön-
tőt egy versenykerékpár pályán rendezik 
meg, amelyen a gyors körözés jelenti a kü-
lönlegességet.

B. I.

Férfi kézilabda

Bronzéremmel zárták a felnőttek 
a megyei bajnokságot

Minis hírek
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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: 8,5 
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, értékegyeztetéssel. 
Tel.: 06/30-857-3805.
Családi ház nagy portával eladó. 
Kg., Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 M Ft. Tel.: 
59/300-462.
A Kórház úti lakótelepen földszin-
ti 3 szobás lakás eladó vagy ker-
tes házra cserélhető. Tel.: 06/30-
567-3947.
3 szobás sorházi lakás a fürdőhöz 
közel, reális áron, sürgősen eladó. 
Karcag, Kórház u. 1. Tel.: 06/30-
544-3673.
Széchenyi sgt. 13. szám alatt ma-
gasföldszinti 3 szobás, felújított la-
kás eladó. I.ár: 8,9 M Ft. Tel.: 06/70-
773-4582.
Karcag csendes utcájában 100 m²-
es családi ház több generáció-
nak is garázzsal, műhellyel, 3 fázis, 
összközmű, gázkonvektor + 3 cse-
répkályha alkuképesen, akár fize-
tési könnyítéssel eladó. Tel.: 06/20-
533-8934.
Karcag, Kátai G. utcában 3 szobás, 
kertes családi ház külső és tető-
szigeteléssel, gazdasági épületek-
kel, 2 garázzsal eladó. I.ár: 8,4 M Ft. 
Tel.: 06/70-940-9398.
Karcagon összkomfortos családi 
ház eladó. Gazdasági épület, ga-
rázs van. Fűtés háromféle lehető-
séggel. Földszinti lakás csere érde-
kel. Tel.: 06/30-483-6705.
Kis családi ház eladó. Kg., Cserepes 
u. 26. Tel.: 59/311-090.
Karcag, Rákóczi u. 27. sz. alatti in-
gatlan eladó. Tel.: 06/20-323-9901.
Karcag, Erdei u. 12. sz. alatti ház el-
adó. I.ár: 10 M Ft. Csere nem érde-
kel! Tel.: 06/30-229-8630.

Karcagon téglából épült teljes köz-
műves kisebb kertes ház beteg-
ség miatt sürgősen eladó. Érd.: Kg., 
Apavár u. 21. Tel.: 06/70-550-2902.
Kis családi ház eladó. Kg., Szondi u. 
2. Érd: Kg., Sarkantyús u. 25.
Eladó Karcagon, a Kossuth téren 
teljesen felújított III. emeleti, 57 
m²-es, erkélyes lakás. Ára: 6,5 M Ft. 
Tel.: 06/30-298-0276.
Karcag, Dózsa Gy. u. 61. sz. alat-
ti családi ház eladó vagy földszin-
ti lakásra cserélhető értékegyezte-
téssel. Tel.: 06/30-381-9278.
Tiszaderzsen parasztház nagy te-
lekkel áron alul eladó. Tel.: 06/30-
478-3465.
Karcagon főtérhez, piachoz közel 
712 m²-es telken teljes közműve-
sített, ipari árammal ellátott, bon-
tásra ítélt ház eladó. A telek alkal-
mas üzleti vagy ipari tevékenység-
re is. Érd.: Kg., Kacsóh u. 21. Tel.: 
06/30-478-2714.
Ház eladó Karcag, Kátai Gábor ut-
ca 24. sz. alatt. Tel.: 06/30-645-
1845.
Karcagi kertes ház eladó több ge-
neráció részére. Karcagi kertes ház 
csere is érdekel. I.ár: 13 M Ft. Tel.: 
06/30-422-8334.
Kórház úti lakótelepen II. emele-
ti, 3 szobás lakás eladó vagy ker-
tes lakás csere érdekel. Tel.: 06/20-
923-2439.
Karcagon Kossuth téri 2 szobás, 56 
m²-es III. emeleti lakás tehermen-
tesen eladó. Tel.: 06/30-385-4300.
Karcagon cserépkályhás, gázkon-
vektoros 1,5 szobás családi tégla 
ház sürgősen eladó. Tel.: 59/400-
802 (reggel 8 óráig, délben, 18 órá-
tól).
Két szoba, nappalis ház eladó. 
Kisebb csere is érdekel. Érd.: Kg., 
Arany J. u.4.
Sürgősen eladó tehermentes 2,5 
szobás, 85 m²-es családi ház. Érd.: 
Kg., Szamos u. 30. Tel.: 06/30-922-
8958 vagy 06/30-248-5624.
Karcag, Ifjúsági Lakótelepen há-
romszobás, nappalis ház ( +ga-
rázs) eladó. Irányár: 7,3 millió fo-
rint. Budapesti csere is érdekel. 
Érd.:06/20- 505-3467
Karcag, Madarasi út 9-11.sz. 4.eme-
leti lakás eladó. Érd.:06/ 30 - 249-
1350

Karcag, Rimaszombathy u. 7.sz. 
alatti kertes családi ház részletfize-
téssel is eladó. Érd.:06/30-249-1350
Összkomfortos családi ház beren-
dezéssel, nagy gazdasági épülettel 
eladó. Érd.:+36/30-261-2935
K a r c a g o n  3  s z o b á s ,  ö s s z -
komfortos családi ház eladó. 
Értékegyeztetéssel 2.emeletig la-
kást beszámítok! Érd.:06/30-349-
4316
Főtér i  3  s zobás ház e ladó! 
Gáz+cserépkályha fűtésű,495 négy-
zetméter telek, fűthető garázs. 
Másfél szobás társasházi cserét be-
számítok! Érd.:06/30-394-1350

Albérlet
Fiatal pár egy gyermekkel kere-
tes albérletet keres hosszútávra. 
Tel.: 06/30-279-6564 vagy 06/30-
511-0813.
K a r c a g o n  a  f ő t é r e n ,  a 
Vásárcsarnokkal szemben 1 szo-
bás, komfortos lakás kiadó 2013. 
augusztus 1-től. Tel.: 06/20-367-
8885.

Üdülés
Berekfürdői apartman kiadó. SZÉP 
kártya elfogadó hely. (Geréné). 
Tel.: 06/30-535-4907.

Garázs
Garázs eladó Karcagon a Kórház 
úti lakótelepen. Áram, akna van. 
Tel.: 06/30-272-9853.

Társkereső
Barátnőt keresek korhatár nélkül. 
55 éves, 180 cm magas, független 
férfi vagyok. Tel.: 06/31-319-7747.
Közé p ko r ú nő t ár s at  ke res . 
Különös szimpátia esetén tartós 
kapcsolat céljából. „ Nem kalandot 
keresek!”Érd.: 20:30-tól 21:30-ig  - 
06/30-872-8144

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
M e n t á l i s  w e l l n e s s , 
stresszmenedzsment, életművé-
szet. Tel.: 06/59-313-284, www.
tmhirek.hu
L-GO rokkantkocsi eladó. Tel.: 
06/30-494-7993.
Reális áron, értéknek megfelelően 
eladó: 1 db nagyméretű francia-
ágy, exkluzív kézzel szőtt fűzfa + 
fenyőfa kerettel; 1 db egyedi elő-
szobafal tükörrel; 1 db kovácsolt-
vasból előszobafal; 5 részből ál-
ló, alig használt újszerű konyhabú-
tor (mosogató nélkül); 1 db tölgyfa 
gurulós zsúrkocsi; 1 db Lehel fa-
gyasztós kombinált hűtőszekrény 
üzemképesen; 1 db vitrines, 3 aj-
tós szekrény; 1 db vitrines bárszek-
rény; 1 db szobaasztal; 1 db kihúz-
hatós gyermekheverő; 1 db kom-
binált olasz babakocsi; 1 db mű-
ködőképes, vezetékes gáztűzhely. 
Csak vevőszándékú vásárlóknak! 
Viszonteladók kíméljenek! Tel.: 
06/70-300-9730.

Eladó 2 db függöny karnis, 1 db 
ufo lámpa, 1 db vasalódeszka, 2 
db Schwinn Csepel bicikli. Tel.: 
59/314-094 (délután).

Újszerű állapotban lévő 5 fiókos, 
230 l-es fagyasztó szekrény el-
adó vagy tűzifára cserélhető. Tel.: 
59/314-243 vagy 06/30-272-5776.

Új Elektra 6000 rokkantkocsi el-
adó. Tel.: 06/30-546-4990.

Kaszák, ások, lapátok, csákányok, 
gereblyék, fogók, csőfogók, hús-
darálók, mákdarálók, fúrótokmá-
nyok, kalapácsok, kézi szerszá-
mok, villáskulcsok stb. eladók. 
Érd.: Kg., Hunyadi u. 40. Tel.: 06/70-
532-6644.

Házi turi! Használt szekrények, he-
verők, tanulósarok, fotelok, számí-
tógép asztal, szőnyegek, ruhane-
műk. Nyitva: szerda, péntek 14-17 
óráig. Tel.: 06/30-645-1845.

Lucernaliszt, kombájntartály láb-
bal, súberrel; betonoszlopok, 2 co-
los vascső betontuskóval, 5 fm-es 
betongerendák és újszerű 40-es 
boxcsizma eladó. Érd.: Kg., Kinizsi 
u. 45. Tel.: 06/30-266-2859.

Új fényterápia lámpa, új fehér WC 
csésze, páraelszívó, 100 l-es hű-
tőszekrény, 4x4,5 m-es padlósző-
nyeg, 7 fokos kétágú létra, mosó-
gép, TV asztal eladó. Érd.:+36/30-
503-0516

Kisbálás lucernaszéna sürgősen, 
olcsón eladó! Érd.: 06/20-406-6768

26-os, agyváltós, női Csepel ke-
rékpár, Grundig nagyképernyős 
színestévé, 1 db gázmelegítő és 1 
db gázperzselő, 1 db nyárs-sütő-
készlet eladó. Érd.: Karcag, Erkel 
F.u.35/a – 16 órától!

1 db franciaágy kevés hibával 10 
ezer forintért eladó. Érd.: 06/30-
249-1350

Ipari varrógépek, valamint oxigén- 
és gázpalack eladó! Érd.:+36/30-
261-2935

Öntvény, hőtárolós kályha, kis mé-
retű, elemes konyhabútor, mázsák, 
olajsütő, lábmasszírozó, , 5 literes 
villanybojler, 2,40 m-e függöny-
tartó, műanyag hurkatöltő, 2,40 
m-es nagykapu és 1,30 m-es kis-
kapu, hosszúnyelű gallyazó, rádiós 
magnó sok kazettával eladó. Érd.: 
06/59 314-483; és 06/30-482-2697

Eladó 1 db zongora (á:20 ezer ft), 
és 4 db verandaablak (hossza:1,5 
m, szélessége 1 m.) á:1000.-ft.Érd.: 
Kg. Szent István sgt.57. tel.:06/30-
518-7386

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munkaru-
hát, férfi szövet és bársony nadrág; 
bőrkabát varrását rövid határidőre 
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 segítünk! 
Tel.: 06/70-314-4403 vagy 06/30-
647-7324.
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 
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is válla-
lok. Török László. Tel.: 59/313-887 
vagy 06/30-289-5103.
Német nyelvből fordítást, korrepe-
tálást, tanítást, egészségügyi szak-
nyelv oktatást vállalok. Tel.: 06/59-
311-477.
Pala, cseréptetők átfedése táblás 
zsindellyel, cseréppel, lindabbal. 
Ereszcsatornák cseréje, bádo-
gos munkák végzése garanciával. 
Filagóriák építése, homlokzat fes-
tése, hőszigetelése. Azonnali kez-
déssel! Tel.: 06/20-919-0320.
FODR ÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést válla-
lok! (Több mint 30 éves gyakor-
lattal rendelkezem.) Tel.: 06/30-
447-3918.
Vállaljuk az alábbi munkálatokat: 
kőműves munkát, épületek épí-
tését, aláfalazást, vakolást, simí-
tást, burkolást, betonozást, épüle-
tek bontását, alapok ásását; udva-
rok, terepek takarítását, tisztítását; 
bármilyen nemű földmunkákat, 
ácsmunkákat; tető építését, bon-
tását, cserép forgatását; járdák, ka-
pubejárók helyreállítását, újjáépí-
tését; sírok gondozását, takarítá-
sát. Jól képzett, gyakorlattal ren-
delkező emberekkel dolgozunk. 
Kedvezményt tudunk biztosítani. 
Tel.: 06/30-865-5593 vagy 06/30-
727-6022.
Nagymama gyermekfelügyeletet 
vállal lakásán, akár alkalmilag is. 
Tel.: 06/30-522-5218.
H á z kö r ü l i  mu n k át  v á l la l o k 
Berekfürdőn és Karcagon: fa be-
hordást, kerítés festést, fűvágást 
stb. Tel.: 06/20-500-8242.
Angol nyelvből korrepetálást, vizs-
gákra: „C” pótvizsga, nyelvvizsga 
felkészítést vállalok. Tel.: 06/20-
418-4244.
Újra itt vagyunk !„Fiatal nyugdí-
jas szakmunkások” bárhol, bármi-
kor vállalnak kőművesmunkákat, 
tetőmunkákat, apró javításokat. 
Érd.:06/20-969-7921
Friss nyugdíjas zongoratanárnő 
zongoraoktatást, korrepetálást 
vállal gyakorlási lehetőséggel, a 
karcagi Zeneiskolától 5 percre.Érd.: 
06/20-969-8556
Középiskolások részére matema-
tika korrepetálást vállalok! Érd.: 
+36/30-325-7724

Gépjármű
Eladó 2 db Babetta 207. Tel.: 06/20-
500-8242.

Apróhirdetés
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2013. július 26. péntek

18.00  Műsorajánlat
18.05  Karcagi Tükör
 Szeméttelep rekultiváció
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdés
 Vendég: Molnárné Oros 

Csilla
 Karcagi Hírek 
 Edzőtábor
 Berekfürdői önkormányzat 

adósságának átvállalása
 Adomány a tűzoltóknak
 Interjú Lévai Csabával
 Háttér
 Karcagi konyhakertek III
20.10 Óvodai Pedagógus nap 

II.rész

2013. július 30. kedd,szerda

18.00  Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek Hozzám - Reformá-

tus Istentisztelet 2013. 07. 
21

19.10  Karcagi hírek
19.40 A Hit Szava - Római Katoli-

kus szentmise 2013.07.21.
20.50  History koncert

2013. augusztus 1. csütörtök

18.00  Műsorajánlat
18.05  Karcagi Tükör
 Eredményhirdetés a Birka-

főző fesztiválon 1.
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdés
 Vendég: Őkrösné Kara Judit
 Karcagi Hírek 
 Tiszatavi polgármesterek 

randevúja
 Véradás
 Közmunka program
 Sertés ágazat
 Háttér
 Karcagi konyhakertek IV.
20.10  Testületi ülés

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

2013. július 12.
Tóth Csilla – Bóka József
2013. július 13.
Kovács Nikoletta – Vadász 
László
Bon Viktória – Szűcs Lajos 
Péter
Mészáros Barbara – Szabó 
Zoltán

2013. július 20.
Turóci Ágnes – Tóth Zoltán
Oláh Annamária – 
Dedinszki Csaba
Tóth Renáta – Komlósi János 

Születés

Baranyai Katalin – Láposi 
Gábor
Kg. Füredi u. 64/a Hanna
Seres Mária – Bodor Tibor
Kg. Albert u.8. Rómeó
Kovács Éva – Molnár Zsolt
Kg. Ketel u.3. Lotti
Farkas Diána – Cselikovics 
Dániel
Kg. Kisújszállási út 28/a
 Antónia
Vajó-Rápolti Erzsébet – Bol-
dizsár Szabolcs
Kg. Kinizsi u. 19. Bence
Timár Júlia – Béres Sándor 
Gergő
Kg. Széchenyi sgt. 45.
 Máté Gergő
Mozsonyi Mária – Burján 
István
Kg. Kacsóh u. 19.
 Luca Lilla
Pisák Veronika Tünde – Ba-
logh Csaba
Kg. Takács P.u.32.
 Bence és Vivien

Halálozás

Németh András
 Karcag (1934)
Tálas Sándor
 Karcag (1930)
Balogh Imréné
 Karcag (1947)
T.Szabó János
 Karcag (1937)
Kiss Pál
 Karcag (1935)
Andrási Márton
 Karcag (1937)
Tóth-Kása Pálné (L.Kiss 

Zsuzsanna)
 Karcag (1928) 

RENDŐRSÉGI HÍREKRENDŐRSÉGI HÍREK

Lapzárta: 
2013. augusztus 5. (hétfő) 12 óra

Augusztus 03. (szombat)
 08:00 – 13:00 Főtér gyógy-

szertár (Horváth F.u.1.)
 09:00 – 20:00 Alma Gyógy-

szertár (Kisújszállási u.34.)
Augusztus 4. (vasárnap) ügyelet
 09:00 – 12:00 Főtér gyógy-

szertár (Horváth F.u.1.)
Augusztus 10. (szombat)
 08:00 – 13:00 Berek Patika 

(Kiss Antal utca 3.)

 09:00 – 20:00 Alma Gyógy-
szertár (Kisújszállási út 
34.)

Augusztus 11. (vasárnap) ügyelet
 09:00 – 12:00 Oroszlán 

Gyógyszertár 

A fenti időpontokon túl sür-
gős esetben egészségügyi ellátás 
a Háziorvosi ügyeleten (Karcag, 
Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári ügyeletGyógyszertári ügyelet

Július 9-én 18 órakor a he-
lyi kisfürdőből állítottak elő a 
rendőrök egy 20 éves helyi fér-
fit, aki azt megelőzően társai-
val zavarta a medencében fo-
lyó úszásoktatást.A biztonsági 
őrök kiterelték őket az uszoda 
részből, de az udvaron tovább 
folyt a vita. A helyszínre érkező 
rendőrök jogszerű és szaksze-
rű intézkedését is zavarta, han-
goskodott artikulálatlanul kia-
bált. Ellene szabálysértési eljá-
rás indult.

A kunmadarasi rendőrök 
9-én 19 órakor előállítot-
tak egy 16 éves helyi fiút, aki 
azt megelőzően egy ház nyi-
tott nagykapuján keresztül be-
ment az udvarra és az ott álló 
autóból – melynek ajtajai zár-
tak voltak ugyan, de a bal el-
ső ablaka 2 cm-re nyitva volt 
– kivette az autóstáskát, benne 
30.000 Ft készpénzzel. Az ügy-

ben bíróság elé állítással van 
folyamatban a büntetőeljárás.

Csoportosan elkövetett ön-
bíráskodás bűntett miatt indult 
büntetőeljárás a Karcagi Rend-
őrkapitányságon, R. Miklós 34 
éves, R. Miklósné 56 éves és R. 
Norbert 25 éves berekfürdői 
lakosok ellen, akik július 10-én 
a nappali órákban megjelen-
tek a berekfürdői strandon lé-
vő halsütő büfénél, oda a bent 
lévő személy akarata és enge-
délye nélkül behatoltak azzal a 
szándékkal, hogy a korábban 
adás-vételi szerződéssel általuk 
eladott olajsütőt a büfét üze-
meltető személytől elhozzák, 
mert az a teljes vételárat még 
nem fizette ki. R. Miklós a je-
lenlévő családtagjaival együtt 
az üzlet területén elhelyezett 
olajsütő gépet - a jogosnak vélt 
anyagi követelésük miatt - le-
szerelte, majd lakására szállí-
totta.  

A fiatal karcagi labdarúgó 
csapatnak végül mégis sikerült 
a dobogóra feljutnia. A helyi 
együttes, amelynek tagjai mind 
karcaginak mondhatja magát 
és a megye legfiatalabb gárdá-
jának is lehet tartani, szép jövő 
előtt áll. A megyében is nagy el-
ismerést kaptak sportszerű já-
tékukkal, még az ellenfél szur-
kolóitól is. A csapat edzője – 
aki korábban évekig ő is játékos 
volt – Orosz István, akitől a baj-
nokság végeztével egy rövid ér-
tékelést és a jövőbeni felkészü-
lésről tájékoztatást kértem.

- Az egész csapattal elégedett 
vagyok, hogy megszereztük a 
dobogón a harmadik helyet. Így 
magasra tettük a lécet, és ha jö-
vőre is egyben tudjuk tartani a 
csapatot – úgy tűnik igen -, ak-
kor a reális cél az I-III. helyen 
végezni. Ha ez nem sikerül, csa-
lódottak leszünk.

Biztosan erősebb lesz a baj-
nokság az átszervezések miatt. 
Nagyon sok játékos az NB III-
ból a megyei I. osztályba szorul. 
A 6 csapatból csak 3 csapat ma-
rad. A megyei I. osztályú baj-
nokság változatlanul így marad.

A bajnokságban a csapat vé-
dekezésével elégedett voltam, 
és néha a labdabirtoklásával 
és tartásával, a felállt védelem-
mel való játékkal és a helyzet-

kihasználásokkal sokszor akad-
tak problémák. Nagyon sokban 
kell még fejlődnünk, nagyon 
sok munka vár ránk, hogy szín-
vonalas, eredményes, tudato-
sabb játékot nyújtsunk a követ-
kező szezonban.

- Néhány szót még a felkészü-
lésről és a szakosztály terveiről.

- A felkészülést július 9-én 
kezdjük el, heti 6 edzéssel és 
edzőmérkőzésekkel. Kunhe-
gyessel, Püspökladánnyal, Kis-
újszállással kezdünk. Négy já-
tékosunk a megyei válogatottal 
fog mérkőzni. Július 27-28-án 
Gyulán, a megyei válogatottak 
tornáján az alábbi játékosaink 
vesznek részt: Szivós Gergő, 
Szentannai Zoltán, Erdei Tibor 
és Orosz István. Új játékosunk 
lehet majd egy volt karcagi játé-
kos, aki megfordult a megyei és 
NB I-es csapatoknál is, és sokat 
segíthet a fiatal csapatunknak. 
Ezenkívül az ifjúsági csapatból 
pótoljuk azokat a játékosokat, 
akik elmennének a nyáron, de 
erről még nem hallottunk.

Az új bajnoki idény augusz-
tus 10-én indul vagy a Magyar 
Kupa mérkőzéseivel rajtol, még 
erről nem döntött a Megyei 
Szövetség.

- Köszönöm a beszélgetést.

B. I.

Labdarúgás

Változatlan a célkitűzés – 
a dobogón maradni

A tavalyihoz hasonlóan 300-
320 fős nevezésre számítunk, 
angol, román, szerb, lengyel 
és ukrán versenyzőktől.

Augusztus 17. (szombat): az 
újonc és serdülő,

Augusztus 18. (vasárnap):  az 
ifjúsági és a felnőtt korosztály-

ok mérkőzései. A kezdés 10:00 
óra.

Augusztus 19. (hétfő) 09. 
órától

Alkotmány Kupa Amatőr 
Asztalitenisz verseny, amely 
Karcag város egyéni amatőr 
bajnoksága is. Nevezés: Csornai 
Csaba – 06 (30) 963 – 2828. 

Asztalitenisz

Szent István Kupa
Karcag, 2013. augusztus 17-18. Városi Sportcsarnok


