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- Sokan művelnek ház körü-
li kertet. Közölük mely életko-
rú gazdák döntöttek a nevezés 
mellett? Melyik a legnépsze-
rűbb kategória?

- Az ötévestől a kilenc-
venöt évesig minden korosz-
tály képviselteti magát, hi-
szen a kertbejárásokon szin-
te minden koszosztállyal ta-

lálkozunk. Ebből kiindulva 
mondhatom azt, hogy talán 
nem annyira indokolt a félel-
münk, hogy manapság már 
kizárólag csak a nyugdíjasok 
foglalkoznak kertműveléssel. 
Nagy örömmel tapasztaltuk, 
hogy az aktív munkában élő 
emberek között is sokan na-
gyon szép, gondozott ker-
tek tulajdonosai. A kategóri-
ák helyi arányai az országos 
átlagokat tükrözik. Egyelő-
re a balkonra és a gyümöl-
csösre mindenütt nagyon ke-
vesen jelentkeznek, a legtöbb 
versenyzőt a mini és a nor-
mál kategória adja. A zárt-
kert is népszerű, de az orszá-
gos versenyben nyilván meg-
jelennek a táji sajátosságok, 
vagyis van, ahol nem ismert 
az ilyen kerttípus.

- Az iskolás korú neve-
zők számán mennyiben tük-
röződik a tavaszi nagy vető-
magosztás, illetve a Vesd bele 
magad!mozgalom itteni nép-
szerűsége?

Augusztusban másodjára szemléz a zsűri 

A Smithsonian Folklife 
Festival Washington 1967 óta 
évente megrendezett kulturális 
fesztiválja, amelyen évenként 

1-1,5 millió látogatót fogad-
nak, de a média segítségével 

Tisztelt Olvasóink!
Legközelebbi lapszámunk

augusztus 23-án jelenik meg. 

Folytatás a 3. oldalon

Folytatás a 4. oldalon

Hét egészségügyi intéz-
ményt érintő megaprojekt ré-
sze az a 801 millió forint ösz-
szegű beruházás, amely az Új 
Széchenyi Terv keretében,  a 
„Rehabilitációs szolgálatatások 
fejlesztése az Észak-Alföldi 
Régióban” című (ÉAOP-
4.1.2/C-11-2012-0001 jelű) 
projekt részeként indult el a 

nyár elején a Kátai Gábor Kór-
házban.

Amint arról már írtunk, 
a karcagi kórház esetében a 
projekt célkitűzése egy újabb 
rész rekonstrukciója: az 1975 
(év végén) átadott Pszichiátria 
épület egyik szárnyának fel-
újítása. A későbbiekben ebben 
a szárnyban kap majd helyet - 

a pszichiátria mellett - az ak-
tív kardiológia és a jelenleg 
az egykori fertőző épületében 
működő mozgásszervi rehabi-
litációs osztály is – tájékoztat-
ta lapunkat Nagyné László Er-
zsébet, a kórház mb. főigazga-
tója.

A június 18-án megkezdő-
dött belsőépítészeti és közmű-
felújítási (elektromos- és víz-
vezetékek, a vizesblokkok, a 
fűtési rendszer cseréjéhez kap-
csolódó) munkák, a (rég várt) 
teljes nyílászáró csere, va-
lamint a két új lift létestésé-
vel járó beavatkozások a négy 
szinten, mintegy négyezer 
négyzetmétert érintenek. A 
kivitelező cégek (konzorcium) 
az AQUAGENERAL Kft. és a 
Bazaltkő Kft. A szakemberek 
véleménye szerint a munká-
latok a terveknek megfelelően 
haladnak, a befejezés év végé-
re várható.

Elek György

Az idén tavasszal kezdődött a karcagi ötletből indult és vá-
rosi versenyből országos megmérettetéssé formált Legszebb 
Konyhakertek Program második évada. A szervező (és ötlet-
gazda) Kovács Szilvia alpolgármester az első verseny végezté-
vel jelezte, az idei fordulóban már növelték a kategóriák szá-
mát (a balkon, a mini, a normál és a zártkert mellé bevették 
a gyümölcsöskerteket) és a lehetőséget a határon túlra is ki-
terjesztették. Ez mutatkozik meg abban, hogy 61 településről 
920 nevezőt regisztráltak. Karcagon a tavalyi huszonkettő he-
lyett az idén ötven kertet neveztek.

Felújítják a Pszichiátriát

A részletes program a 2. oldalon olvasható.

Kovács Szilvia alpolgármester a kertprogramról

Amerikában is ízlett
a karcagi birka

XXII. Nagykunsági 
Kulturális Napok

Hagyományőrző és Kulturális 
Fesztivál

2013. augusztus 17-20.

A Csontos család Washingtonban
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Magán állatorvosi ügyeletMagán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Augusztus 10-11. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport u. 13. Tel.: 06/30-205-3260.
Augusztus 17-18. Dr. Godó Zoltán Kg., Körös u. 40. Tel.: 06/30-218-5722.
Augusztus 19-20. Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.: 06/20-939-4650.
Augusztus 25. Dr. Magyar György Kg., Hajnal u. 22. Tel.: 06/30-852-0465.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 
2013. augusztus 20-ai munka-
szüneti nap körüli munkarend 
változás miatt a Karcagi Járá-
si Hivatalban az ügyfélfogadás 
rendje az alábbiak szerint való-
sul meg: 
-  augusztus 19. hétfő, pihenő-

nap, az ügyfélfogadás szünetel,
-  augusztus 20. kedd, állami ün-

nep, az ügyfélfogadás szünetel,
-  augusztus 23. péntek, hét-

fői munkarend, ügyfélfogadás 
8:00 – 18:00 óra között,

-  augusztus 24. szombat, pénte-
ki munkarend, ügyfélfogadás 
8:00 – 12:00 óra között.
Megértésüket köszönöm.

Hodos Julianna
hivatalvezető

 

Észak-alföldi JOGPONT+                                  Hálózat 
Az Új Széchenyi terv és a 
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 
Karcagon JOGPONT+ iroda m ködik.  
Ingyenes jogi tanácsadás és információ kapható 

munkajogi   
társadalombiztosítási  
 társasági és cégjogi  
közigazgatási jogi 
családjogi  
 pénzügyi és adózási ügyekben. 

Dr. Kovács László ügyvéd  
minden hétf n 15-17 óra között 
az ipartestület épületében (Bajcsy-Zs. u. 2.) 
várja az érdekl d ket. 

- Vannak jelei, de jobb sze-
rettem volna, ha minden olyan 
gyerek benevez, aki a mozga-
lom meghirdetése alkalmából 
vetőmagot kapott. Tehát van-
nak ilyen nevezőink, de jövő-
re népszerűsíteni kell a lehe-
tőséget a gyerekek között. Ne-
veztek viszont az óvodák, ami 
nagyon jó alkalom az „után-
pótlás” megalapozásához.

- Már szépen benne járunk 
a nyárban. Mi az első szemlék 
tapasztalata?

- Az év eleji sok eső és a ké-
sei tél a kertekre is rányomta a 
bélyegét, de az első szemle már 

valóban megtörtént, és a korai 
zöldségek is betakarításra ke-
rültek. A több eső nagyon jót 
tett, hiszen nagyon szép ker-
teket látunk. Az eddigi tapasz-
talatok alapján kimondható, 
hogy túlnyomó többségében 
szebbek a kertek, mint tavaly 
ilyenkor voltak.

- Mikorra várható a követ-
kező szemle?

- Hamarosan, mert augusz-
tusra, a paprika, a paradicsom 
és több más növény érési ide-
jére tervezzük. Reméljük az 
egyre érezhetőbb szárazság 
nem teszi tönkre a kertműve-
lők munkáját.

Elek György

Kovács Szilvia alpolgármester 
a kertprogramról

Folytatás az 1. oldalról

ITT VAGYOK „HONN”

Karcagi és Karcagról elszármazott alkotók
KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÁSA

A megnyitó ideje:
2013. augusztus 17. (szombat) 15:15 óra

Helyszíne: Déryné Kulturális Központ II. emeleti terme
A kiállítást rendezte és megnyitja:

Dr. EGRI MÁRIA
művészettörténész.

Közreműködik:
Koppány Mária előadóművész

Keserűné Ébner Tünde tanár, versmondó.
A kiállítás 2013. szeptember 20-ig látogatható munkanap-

okon 8:00 – 17:00 óráig,
szombaton és vasárnap 10:00 – 12:00 és 14:00 – 16:00 óráig

Kiállítók:
Berta Márton grafikus, festő
Birkás István festő
+ Bod László festő
Bráda Tibor festő
+Fejér Csaba festő
Kabai László festő
+ Kovács Imre szobrász
Györfi Sándor szobrász
Győrfi Lajos szobrász
Györfi Ádám szobrász
Györfi Balázs szobrász
+ Györfi Péter festő
+ Id. Kátai Mihály festő
Kátai Mihály festő
Pintér István Pál festő
+ Somogyi Árpád szobrász
Tóth Sándor textilművész
+ Tőkés Sándor festő
Vargáné Györfi Erzsébet keramikus, szobrász

Dr. Hajdú Lajos polgár-
mester már a díszkút átadá-
si ünnepségén megígérte, hogy 
2013-ban az ide tervezett szob-
rot is felállítják. Így is lett!

Július 28-án délelőtt a te-
lepülés vezetői, Varga Mi-
hály nemzetgazdasági mi-
niszter, Prokay Gábor művé-
szettörténész, Csíkos Sándor 
érdemes művész, Berekfür-
dő kunkapitánya – a bereki-
ek, a testvértelepülések delegá-
ciói és a fürdővendégek jelen-
létében – felavatták Györfi La-
jos szobrászművész kétalakos 
bronzszobrát, amely immár 
teljessé tette a díszkutat. A kút 
márványoszlopán álló kompo-
zíció azt a legendabeli a pilla-
natot mutatja elénk, amikor a 
molnárlegény Kinizsi Pál ma-
lomkő tálcán nyújtja a vízzel 
teli kupát a királynak.

- Községünk szépülésének, fő-
terünk és környéke fejlesztésé-
nek fontos napja a mai. Mos-
tanra – Leader támogatással – 
elkészült egy új játszótér a köz-
ség központjában, ezen felül a 
napokban fejeződött be az igen 
forgalmas Kemping út, vala-
mint a tavon túli üdülőterüle-
ten húzódó Tulipán utca aszfal-
tozása – hangsúlyozta köszön-

tőjében dr. Hajdú Lajos, aki ki-
emelte, hogy a kutat díszítő 
műalkotás a Nemzeti Kulturá-
lis Alap támogatásából készült, 
az útépítés viszont az önkor-
mányzat több mint tízmillió 
forintos beruházása volt.

- Örülök ennek az ese-
ménynek, hiszen Berekfürdő te-
lepülés nemrég kapott egy je-
lentős támogatást a fürdő fej-
lesztésére, de nemcsak a für-
dőt, hanem a fürdő környezetét 
is fejleszteni kell, mert az idelá-
togató vendég nemcsak fürödni 
akar, hanem egy kicsit jobb és 
szebb környezetben szeretné az 
idejét eltölteni. Ez így van rend-
jén! Ezért fontos a magyar kor-
mánynak az a törekvése, hogy a 

vidéki települések is kapják meg 
a jussukat, kapják meg a támo-
gatást az államtól ahhoz, hogy 
élhetőbb, lakhatóbb települé-
sekké váljanak és megmarad-
jon a népességmegtartó erejük 
– mondta a létesítmények ava-
tásán Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter, a térség 
országgyűlési képviselője.

A tér végleges kialakítása 
egyébként szerves része a fe-
dett fürdő jövő évben kezdő-
dő, közel 600 millió forint ösz-
szegű rekonstrukciójának. A 
munkák során nemcsak a fe-
dett komplexumot bővítik, ha-
nem a fürdőbejárat átépítését is 
végrehajtják.

Elek György

Az igazságos király és az erős molnárlegény 
szobrát avatták Berekfürdőn

A karcagi Kátai Gábor kór-
házba látogatott július 29-
én dr. Fazekas Sándor vi-
dékfejlesztési miniszter, 
ahol Nagyné László Erzsé-
bet mb. főigazgatóval átte-
kintették a kórház jelenlegi 
helyzetét, valamint az intéz-
mény fejlesztéshez és mű-
ködéshez kapcsolódó pályá-
zatokat.
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egy-egy esemény kínálata, 
mondanivalója ennél sokkal 
több emberhez eljut. Az Egye-
sült Államok főváro sában az 
idén - a fesztiválok történeté-
ben első alkalommal - június 
26-30., valamint július 3-7. kö-
zött mutatkozott be Magyaror-
szág, a magyar örökség: a zene, 
a tánc, a kézművesség, a borá-
szat és a gasztronómia. A több 
mint száz tagú delegációban a 
karcagi Csontos család is helyet 
kapott: mint a karcagi birkafő-
ző versenyek sokszoros győzte-
sei ők voltak hivatottak repre-
zentálni a magyar gasztronó-
miát. A híradásokból tudjuk – a 
magyarok bemutatkozása óriási 
siker volt, és hát ehhez a Cson-
tos család főzési tudománya is 
hozzájárult.

Csontos György, a család-
fő éppen a szénát sodorta, ami-
kor felhívtam, hogy váltsunk 
pár szót. Egy-két nap múlva az-
tán már a Nagy Füves-halom-
mal szemközt, a Hortobágy pe-
remére cseperített tanyában be-
szélgettünk Washingtonról, 
New Yorkról és a Smithsonian 
Folklife Festival rangos esemé-
nyéről.

- Hogy jutottatok ki Washing-
tonba?

- Tavaly decemberben, ami-
kor már szervezték a magyar 
delegációt, Csonka-Takács Ju-
dit, a Szellemi Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatal igazgató-
nője hívott fel telefonon, hogy 
2013 nyarán Magyarország a 
díszvendége lesz egy a fesztivál-
nak. Kézművesekből, táncosok-
ból, zenészekből, mesterembe-
rekből száztagú delegációt ál-
lítanak össze, a gasztronómiát 
pedig, - mondta az igazgatónő, 
- a Csontos család főzési tudo-
mányán keresztül szeretnék be-
mutatni. Félórát beszélgettünk 
és én a végén elvállaltam a fel-
adatot, mert nagy megtisztel-
tetésnek vettem. Csak akkor 
akadt meg bennem a szó, ami-
kor az igazgatónő az is közöl-
te, hogy az Egyesült Államok-
ban lesz ez az egész. Mert hát 
jártunk mi már külföldön csa-
ládi kiránduláson, de az Egye-
sült Államok az nekem mindig 
olyan távolinak tűnt. A felkérést 
nagy megtiszteltetésnek és egy-
ben nagy kihívásnak tartottam, 
nem nagyon volt kérdés a kime-
netel. Úgy utaztunk mint régen, 
amikor a fiúk még kicsik vol-
tak: én, Zsuzsika a feleségem és 
a két fiam Gyuri és Péter.

- A magyar gasztronómia be-
mutatása hatalmas feladat. Mi-
ket főztetek?

- Két hétig voltunk kinn, ab-
ból kétszer öt napon volt főzé-
si bemutató, közte két pihenő-
nap. Meg volt adva, hogy pász-
torételeket kell főzni, így aztán 
a tíz nap alatt összesen négyszer 

főtt birka, de mellette főztünk 
marhagulyást, marhapörköltet 
és pusztapörköltet. Ezek közül a 
birkafőzést a bemutatás szintjén 
kellett elvégezni.

- A legelejétől, hogy levágjá-
tok, megnyúzzátok …?

- Nem. Meg tudtuk volna csi-
nálni ott azt is, mert vittünk ké-
seket, perzselőt meg mindent 
az égadta világon. Először úgy 
is volt, hogy nekünk kell meg-
nyúzni és feldarabolni, de a vé-
gén kaptunk egy megnyúzott 
birkát – azt főztük meg. Egy na-
gyon szép, egyik felén nyitott 
jurta volt hozzá felállítva, ott 
folyt az előkészítés. Ketté kel-
lett fűrészelni, bemutatni a da-
rabolást. Volt egy asztal azon 
dolgoztunk. Semmi gond nem 
volt, mert összeszokott csapat 
vagyunk.

- Minden olyasmi benne volt 
a pörköltben, ami itthon?. Tehát 

a perzselt részek, pacal satöbbi...
- Mi szerettük volna, mert 

hát kunsági birkát főztünk 
ott is. Kértük is a fejet, a lábat, 
mert perzselőt vittünk és a pa-
calt is megtakarítottuk volna, 
ha úgy alakul, de nem jött ösz-
sze. Eleve nyúzott birkát kap-
tunk, amivel tényleg elküldték a 
fejét, de megnyúzva. Olyan volt 
mint valami bálnafej. Később is 
küldtek fejet, mert erőltettük, 
de mindig megnyúzva kaptuk, 
ezért aztán ezt a részét kényte-
lenek voltunk kihagyni. A bel-
sőség – a pacal kivételével – 
szintén mindig ott volt. Amúgy 
úgy készítettük el, mintha itt-
hon csinálnánk. A tört- meg 
a csövespaprikát mi vittük, 
egyébként meg a többi fűszert, 
ami nekünk kellett, azt be tud-
ták szerezni ott, mindent meg-
kaptunk. Szóval karcagi módra 
főztük meg az amerikai birkát. 
Nagyon nagy sikere volt. De 
az is igaz, hogy nagyon odafi-
gyeltünk és nagyon jól sikerült 
minden étel.

- A fotókról látszik, hogy so-
kan megnéztek benneteket, 
ahogy dolgoztok.

- Nagy volt a közönség. Azt 
a helyet, ahol dolgoztunk, meg 
ahol főttek az ételek, leválasz-
tották egy műanyag lánccal, 
de így szerintem jobban átlát-
ható volt, az amit csináltunk. 
Rengetegen filmezték, fotózták 
az egészet, és nemcsak a főz-
tünk, hanem a viseletünk is ér-

dekelte az embereket. Rengete-
gen fotózkodtak velünk. Szerin-
tem életembe nem készült ró-
lunk annyi fotó, mint ott a tíz 
nap alatt. De volt is mit néz-
ni, mert mindent vittünk ami 
csak belefért: rackabundát, sze-
redást, nagykulacsot, csengő-
ket, kolompokat, bicskatartót, 
karikást, – amit csak a pászto-
rok kellékeiből ki lehetett emel-
ni. Emellett nem is egyszer fel 
kellett menni a színpadra és ott 
tolmács segítségével válaszol-
tunk a régi pásztoréletről fel-
tett kérdésekre, máskor éne-
keltünk, még máskor be kellett 
mutatnom a kampót, hogy az-
zal fogom meg a birkát, de el-
mondtam azt is ezt a juhászok 
rossz szándékú ember ellené-
ben is gyakran megforgatták a 
fejük felett. Zsuzsikát, a felesé-
gemet, aki jó nagyot tud cser-
díteni a karikással meg is tap-

solták. Érdekelték ezek ott a lá-
togatókat. Nem is volt baj, mert 
például akármit is főztünk, az 
ő eszükben előbb mindig csak 
a „magyar gulás” járt. Kemé-
nyen dolgoztunk, de minden el-
ismerésem a táncosoknak, mert 
óriási sok órát léptek fel. (Le is 
fogytak nem tudom hány kilót. 
Nem győzték összébbhúzni ma-
gukon a derékszíjat.)

- Melyik ételnek volt a legna-
gyobb sikere?

- Szerintem a birkapörkölt-
nek, de mindet szerették. Példá-
ul Zsigmond Vilmos az Oscar-
díjas operatőr, aki 84.éves és 57 
éve él kinn, épp akkor jött meg-
látogatni minket, amikor gu-
lyásleves főtt. Nagyon szerette, 
mert azokat ízeket varázsoltuk 
elő, amiket ő valamikor még 
Magyarországon megismert. Jó 
volt a magyarok bemutatkozá-
sa és jó időt is fogtunk ki, szóval 
sok volt a látogató.

- A fesztiválhelyszínen kívül 
mennyit láttatok Amerikából a 
tíz napnyi munka mellett?

- Sokat dolgoztunk, de a két-
szer öt nap között volt két pihe-
nőnap. Az elsőn buszkirándu-
lás volt, a négyszáz kilométer-
re lévő New Yorkba mentünk el. 
Hát az óriási élmény volt. Csak 
néztük a hatalmas felhőkarco-
lókat, a rohanó embertömeg 
meg nekem, tanyasi embernek 
borzasztó szokatlan volt. (Én, 
van úgy, hogy három hónapig 
se megyek haza a városra és hát 

itt meg – főleg télen – ember se 
nagyon jár, úgyhogy szokatlan 
volt az az irdatlan tömeg, de ér-
dekes is.) Megnéztük a Central 
Parkot, de átmentünk a Har-
lembe is, meglátni a másik vég-
letet, mert ott már nem ugyan-
azt az arcát mutatja Amerika, 
mint New York központjában. 
(Beszéltünk ottani magyarok-
kal. Ők mondták, hogy pár év-
vel ezelőtt még bemenni is élet-
veszélyes volt.)

A második napon Washing-
tonban néztünk körül, persze 
főleg a nevezetességeket. Wa-
shington más, mint New York, 
mert ott, ahogy mondták, nem 
engednek felhőkarcolókat építe-
ni, ezért mindenfelé ezek a régi, 
nagy robusztus épületek van-
nak. Olyat is mutattak nekünk, 
ami kétszázötven évvel ezelőtt 
épült. Akkor óriási terek van-
nak Washingtonban és parkok 
mindenfelé. A fákat locsolják, a 
környékük meg másfél méteres 
körben virággal van beültetve. 
Gyönyörű helyeken jártunk.

A másik dolog, hogy sok em-
berrel megismerkedtünk. Töb-
bek között dr. Németh Im-
re szívsebész professzor annyi-
ra megkedvelt bennünket, hogy 
amikor vége volt a munká-
nak olyan helyekre vitt el min-
ket, ahová az életben nem jutot-
tunk volna el. De hadd mesél-
jek valamit! Az önkéntesek kö-
zül, akik fordítottak nekünk, 
összetalálkoztunk egy nagyon 
jónevű ügyvéddel, aki - vagy 
két nap múlva - meghívott ben-
nünket vacsorára, a lakására. 
Olyan tipikus amerikai környé-
ken lakott, mint amiket a fil-
mekben lehet látni: nincsenek 
kerítések satöbbi. Nagyon szép 
helyen volt egy nagyon szép la-
kása. Amikor bemutatta ne-
künk, megláttunk a falon egy 
fekete kerámiát, egy tányért. 
Gyuri fiam kérdezte is, hogy 
honnan van? Magyarországról 
hozta! No, Nádudvaron van a 
K. Nagy József, aki nekem má-
sodik unokatestvérem. Hát a tá-
nyér hátuljában ott volt a beírás, 
hogy „K. Nagy József – Nádud-
var.” Láttuk, olvastuk Washing-
tonban, az Egyesült Államok 
fővárosában! A saját szemünk-
kel láthattuk, hogy a magyarok 
népművészete milyen messzire 
eljut a világon.

- Van itt egy oklevél angolul. 
Gondolom ez az obsit, vagyis 
hogy ezt kaptátok a legvégén.

- Így van! A záróünnepségen 
okleveleket adtak át. Amikor a 
mi nevünk hangzott el a főszer-
vező úgy konferálta be, hogy 
„szólítom a csodálatos Csontos 
család tagjait.” Óriási nagy vas-
taps mellett vettük át ezt az ok-
levelet. Nagyon örültem neki...

- Az oklevél meg a vastaps se 
véletlen. Gratulálunk hozzá mi 
is!

Elek György

A vidék és 
a család
Két új könyv

A vidékről és a vidéknek 
szól az a két – Örsi Julianna 
szerkesztette – tanulmány-
kötet, amely a napokban jött 
ki a nyomdából. Céljuk a do-
kumentálás mellett a társa-
dalmat, a gazdaságot, a kör-
nyezetet átformáló változások 
bemutatása és segítségnyúj-

tás a továbbiakhoz. A Gazda-
szemmel a paraszti kultúrát 
ért – részben politikai gyöke-
rű, részben a környezeti vál-
tozások nyomán jelentkező – 
hatásokat bemutató tanulmá-
nyok és életsorsokat bemutató 
interjúk gyűjteménye a koráb-
bi újrakezdésekről ma újjáala-
kuló, magát újjáteremtő, rege-
neráló parasztságáról.

(Gazdaszemmel. Szerk.: 
Örsi Julianna. Túrkeve, 
2013. 288. old.)

Az Alföldi családtörténetek 
című könyv a családkutatásé. 

A fentebb említett változások 
a hagyományos, házasságon 
alapuló családdal is elbánni 
igyekeznek. A család műkö-
désével – befelé, az egyenes és 
kifelé, a tágabb (települési) kö-
zösségben – játszott szerepére 
hívják fel a figyelmet a könyv 
tanulmányai és családtörténe-
tei.

(Alföldi családtörténe-
tek. Szerk.: Örsi Julianna. 
Túrkeve-Szolnok, 2013. 184. 
old.)

A két könyvet 2013. augusz-
tus 19-én 15 órakor a Györffy 
István Tagiskolában Csatári 
Bálint professzor mutatja be a 
nagyközönségnek.

Elek György

Amerikában is ízlett a karcagi birka
Folytatás az 1. oldalról

Zsigmond Vilmos Oscar-díjas operatőrrel
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„ FŐTÉRI MUZSIKA”
a Kossuth téri filagóriánál 

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

Főtéri Muzsika

A múltkori rockzenei előadás után augusztus 2-án este a Karca-
gi Nótaklub adott félórás műsort a főtéri filagória előtt. A Már-
kus Ica előadóművész vezetésével öt éve működő csoport célja 
(amint arról nemrégiben írtunk) a nótázás, a közös éneklés ha-
gyományainak és vidékünk nótáinak átörökítése. Számos fellé-
pésük mellett az idén már egy CD lemez anyagát is felénekelték, 
vagyis első hangzóanyaguk is bemutatkozásra kész. A főtéri elő-
adásra az egyik legmelegebb nyári nap délutánján került sor, de a 
közönség a forróság ellenére sem maradt el. Az nótásokat – Sziló 
és barátai zenéje mellett - Nagy Emese táncháza követte.

Elek György

A múlt héten szerdán, most 
először, nem karcagi látniva-
lókat célzott meg a 8. sz. kerü-
let szokott nyári kirándulása, 
Pánti Ildikó képviselő ugyan-
is egy kistérségi település – 
Tiszaigar megtekintésére invi-
tálta a kirándulókat.

A falu két évvel ezelőtt 
sikeresen pályázott a Bel-
ügyminisztérium ál-
tal meghirdetett START 
Minta Munkaprogram-
ra.  Szilágyi László, a fa-
lu polgármestere mező-
gazdász, ezért aztán a 
„Starton” belül mezőgaz-
dasági programot dol-
goztak ki. A mezőgaz-
dasági programon be-
lül elsőként méhészetet hoztak 
létre, - a kezdő felszerelést be-
szerezték, az itt foglalkoztatott 
embereket pedig szakmunkás-
sá képezték ki. Huszonöt méh-
családdal indultak, most pe-
dig már 142 családdal kezdték 
meg a téli leállást. Az állatállo-
mány másik részét a 350 dara-
bos nyúl, 100 párt számláló ga-
lambállomány és a tyúkállo-
mány adja. A tyúkok tojásaiból 
keltetnek, a maradékból min-

denféle fűszernövénnyel ízesí-
tett tésztát készítenek. A mézet 
a maguk által készített csuprok-
ba csomagolják, a viaszból meg 
gyertyát öntenek.

Kialakítottak egy útkarban-
tartó-útépítő brigádot is, in-
nen ered a tény, hogy a faluban 

megszűntek a földutak. Készí-
tenek még kovácsoltvas termé-
keket, kerti bútorokat, térköve-
ket is.

A polgármester szerint fon-
tos az együttműködés, ezért 
Igar jó kapcsolatot ápol im-
már Tiszaörssel, Tiszaderzzsel 
– legutóbb Berekfürdővel 
barteleztek: utat javítottak, cse-
rébe a fürdőben kaptak egy 
standot, itt mindent árusíta-
nak, ami igazi termék.

Jelenleg összesen 127 em-
bernek adnak munkát, ami 
azt jelenti, hogy a faluban 
csak 4-5 ember kap segélyt, 
mindenki más dolgozik. Ér-
dekes lehet még megemlíte-
ni, hogy Tiszaigarnak a 2010-
es népszámláláskor 819 lako-

sa volt, jelenleg viszont 
895 fő él itt. Növekvő 
lélekszámú magyar fa-
lu pedig nagyon kevés 
van az országban. Szó-
val, Tiszaigaron érde-
mes körülnézni és ál-
mélkodni, hogy így is 
lehet... Az meg min-
denképp idekívánko-
zik a végére, hogy a 
3100 magyarországi te-

lepülés közül 1700 pályázott a 
cikk elején említett Start Min-
ta Munkaprogramra. Az 1700 
közül választották ki azt a 17-
et, amely mintatelepülés – va-
gyis a program a legjobb-
jai közé tartozik. Tiszaigar is 
mintatelepülés lett – amihez 
ezúton gratulálunk és a nagy-
szerű falunézést és vendéglá-
tást megköszönve kívánunk 
további jó munkát.

Elek György

Látogatás Tiszaigaron

Virágos házak, udvarok, utcák

„S a nyár ha jő virágos köntösében,
Mi bájoló a messze láthatár;
A föld világosabb, zöld rejtekében
Gyönyörről énekel minden madár.”

(Eötvös József)

Ezeken a forró, nyári napokon felüdülést jelent a szép, virá-
gos házak, udvarok, utcák látványa. Az ottlakók nagy gond-
dal, törődéssel ápolják virágos környezetüket, amely nemcsak 
számukra öröm, hanem az arra járóknak, a környék lakóinak 
is!

Kérjük, tegyenek egy városi sétát a Liget – Bercsényi – Ki-
nizsi – Vasút utcákon, ahol ezen szép felvételeink készültek.

Gratulálunk a szép, virágos kertek, udvarok ápolóinak, 
gondozóinak.

Az összeállítást készítette:

Pánti Ildikó
a 8. sz. választókerület

önkormányzati képviselője
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TOBORZÓ
A KARCAGI JÁRÁSI ÖNKÉNTES 

MENTŐSZERVEZETBE
Karcag Járás területén katasztrófahelyzetek ritkán alakul-

nak ki, de azok bekövetkezésének lehetőségét nem zárhatjuk 
ki teljesen.

A természet erőivel szemben minden település kiszolgál-
tatott helyzetben van, szélvihar, felhőszakadás, jégeső, rend-
kívüli havazás, belvíz, árvíz sajnos nálunk is bármikor bekö-
vetkezhet, mint ahogy azt az elmúlt időszak eseményei is jól 
példázzák. 

A településeket érintő veszélyeztető hatások kivédésé-
ben, a bajba jutott emberek megsegítésében, a károk mielőb-
bi felszámolásában Mindenkire szükség van, aki tenni akar! 
A 2013. évi Dunai árvíz eseményei kapcsán tapasztalt pél-
dás összefogás mintázza a legjobban, hogy szükség van ten-
ni akaró, segítő szándékú embertársainkra, akik önzetlen se-
gítő támogatása nagyon fontos a bajba jutott emberek megse-
gítésében.

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek mellett a polgári 
védelmi szervezetek segítenek Önnek, hozzátartozóinak, em-
bertársainak a bajok leküzdésében.

Éljen a lehetőséggel, hogy jót tehessen Önmagáért és má-
sokért!

Jelentkezzen Ön is önkéntes mentőszervezetbe, az idei év-
ben megalakuló Karcagi Járási Mentőcsoportba!

Jelentkezni lehet: 2013. szeptember 15-ig
Karcag település Polgármesteri Hivatalában 
(5300 Karcag, Kossuth tér 1.)
Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség épületében 
(5300 Karcag, Madarasi út 2.)
Telefonon: Virág Ivett tű. zászlósnál a +36-20/231-6701- es 

telefonszámon

Horgászok figyelem!

Augusztus 11-én (vasárnap) 6:30 – 10:30-ig társadalmi 
munkát szervezünk a Téglagyári horgásztavakhoz. Gereb-
lyét, vasvillát hozzatok magatokkal!

Az augusztus 18-i horgászverseny utáni ebédhez az evő-
eszközt biztosítjuk.

Vezetőség

PÁLYÁZAT

A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága pályá-
zatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

GAZDASÁGI   ÜGYINTÉZŐ

Betöltéséhez szükséges feltételek:
- Szakirányú középfokú vagy főiskolai végzettség
- Mérlegképes könyvelői végzettség előnyt jelent az elbírá-

lásnál
- Számítógépes ismeret (world, excel)
- Büntetlen előélet.
Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogállá-

sáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.

A pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázó szakmai ön-
életrajzát, végzettségét, képzettségét igazoló okiratok má-
solatát.

Az állás betöltésének várható időpontja: 2013. 08. 21.
Jelentkezni írásban, 2013. 08. 14-ig lehet az alábbi címünk-

re:
Városi Önkormányzat Városgondnoksága
5300 Karcag, Villamos u. 109.
e-mail cím: vgkarcag.munkaugy@gmail.com
Tel.: 59/311-411 Fax: 59/311-538

A Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületé-
nek 11/2002. (VI.26.) önkormányzati rendeletét 2013. au-
gusztus 01-től a 15/2013. (V.31.) rendelet módosította. 

Az V. számú vegyes fogászati körzet felosztásra került. 
A körzetek az alábbiak szerint módosultak. Kérdéseikkel 
fordulhatnak: 59/312-716 

I. sz. fogorvosi körzet - Dr. Gabányi Zsolt
A körzethez tartozó utcák: Ács, Ág, Árok, Béke, 

Bem, Carceus Márton, Csillag, Damjanich, Daru, Diófa, 
Eötvös, Erdei, Északi, Füredi, Gyep, Györffy István, Hideg, 
Holló, Horváth Ferenc, Huszár, IV. Béla, Kántor Sándor, 
Kátai Gábor, Kemény Pál, Kígyó, Kórház, Lehel, Magyar, 
Mester, Napsugár, Nefelejcs, Pacsirta, Rákóczi, Rimaszom-
bati, Sándor, Selyem, Soós István, Szegfű, Szeles, Szövet-
kezet, Táncsics, Tőkés, Zöldfa. Berekfürdő lakossága. Kar-
cagi Általános Iskolai Központ Györffy István Tagiskola ta-
nulói. Veress Zoltán Általános Iskola és óvoda.

II. sz. fogorvosi körzet - Dr. Egri Krisztina
A körzethez tartozó utcák: Ágota, Agyag, Akácos, Al-

kotmány, Árpád, Bajcsy-Zsilinszky, Bajza, Barackos, Ber-
csényi, Bimbó, Bocskai, Csend, Cserepes, Cseresznyés, 
Cserhát vasúti megálló, Csokonai, Deák krt., Déryné, Dó-
zsa György, Epreskert, Erdészlak, Erkel Ferenc, Erzsébet, 
Északi Újtelep, Forint, Fürdő, Fürst Sándor, Halom, Horto-
bágyi, Hunyadi, Jándi, Juhász Gyula, Kálvária, Kálvin, Ká-
polna, Kékvirág, Kertész József, Kisfaludy, Kisvénkert, Ko-
miszkert, Kossuth Lajos, Kossuth tér, Kurtakert, Kurtakerti, 
Liget, Liliom, Madarasi, Munkácsy, Munkás, Nagyvénkert, 
Nap, Pernyés, Rokkantkert, Sáfránylóger, Sólyom, Sport, 
Szélmalom, Szent László, Tanya, Temető, Tilalmas, Tol-
di, Új, Vágóhíd, Városudvar, Varró, Vásártér, Vasúti őrház, 
Vida, Virág, Vörösmarty, Zádor, Zugkert. JNSZ Megyei Ká-
das György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és 
Gyermekotthon. Madarász Imre Egyesített Óvoda Gép-
gyár úti tagóvoda. Madarász Imre Egyesített Óvoda Tán-
csics krt. 19. sz. alatti tagóvoda.

III. sz. fogorvosi körzet - Dr. Kiss M. Enikő
A körzethez tartozó utcák: Albert, Arany, Báthory, 

Bethlen, Bihari, Bíró, Bodrog, Dankó Pista, Déli, Délibáb, 
Dráva, Duna, Gátőrház, Gépgyár, Haladás, Jókai, Jónás Bé-
la, Kalász, Kisújszállási (a vasúttól), Kisújszállási (a vasútig), 

Kerekes István, Kinizsi, Kodály Z., Madarász Imre, Magyari, 
MÁV, Méntelepi, Mikszáth K., Móricz Zs., Nyár, Pálya, 
Partoskert, Penny u., Kisföldek, Petőfi S., Pipacs, Széche-
nyi I. sgt., Takács P., Tiszta, Vajda, Vasút, Villamos. Mada-
rász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 
Táncsics krt. 17. sz. alatti tagóvoda. Madarász Imre Egyesí-
tett Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Csokonai u. 16. sz. 
alatti tagóvoda. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Peda-
gógiai Szakszolgálat Jókai u. 13. sz. alatti    tagóvoda. Ma-
darász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgá-
lat Kinizsi u. 46. sz. alatti tagóvoda. Madarász Imre Egyesí-
tett Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Takács P. u. 50. sz. 
alatti tagóvoda. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Peda-
gógiai Szakszolgálat Zöldfa u. 32. sz. alatti tagóvoda.

IV. sz. fogorvosi körzet - Dr. Weress Ákos
A körzethez tartozó utcák: Ady Endre, Apavár, 

Asztag, Attila, Baross, Bura Sándor, Egyetértés, 
Fás, Fecske, Fürj, Görbe, Gyarmati, Hajnal, Har-
mat, Hold, Honvéd, József Attila, Kacsóh, Kálmán, 
Kazinczy, Keleti, Ketel, Kiss Antal, Kolduskert, Kop-
pány, Kölcsey, Kőrös, Kun, Kungát, Kutató, Kuthen, 
Külterület, Külterületi ház, Madách, Magyarka, 
Maros, Mészáros, Pap Béla, Pillangó,  Püspökla-
dányi, Rába, Rácz Laci, Reggel, Rét, Rigó, Rokkantkert, Ró-
zsa, Rövid, Sajó, Sallai, Sarkantyús, Szabó József, Szamos, 
Szent István sgt., Szentannai Sámuel, SZIM kislakások, 
Szív, Szivárvány, Szondi, Tanya, Tavasz, Tégláskert, Telep, 
Tisza, Tó, Tompa, Túzok, Völgyeskert, Zrínyi, Nagykun Re-
formátus Általános Iskola tanulói. Madarász Imre Egyesí-
tett Óvoda Kuthen u. 16. sz. alatti tagóvoda.

V. sz. fogorvosi körzet. Iskola fogászati körzet 
– Dr. Szabó Enikő

Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Is-
kola és Kollégium. Szent Pál Marista Általános Iskola. Kar-
cagi Általános Iskolai Központ Kováts Mihály Tagiskola. 
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollé-
gium. Karcagi Általános Iskolai Központ Kiskulcsosi Tagis-
kola. Karcagi Nagykun Református Gimnázium, Egészség-
ügyi Szakközépiskola és Kollégium

Megértésüket köszönjük!
Hodos Bálintné

intézményvezető

Hirdetmény
Jász-Nagykun-Szolnok 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda Vezetője a vá-

lasztási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 77. § alapján az országgyűlési képviselők 2014. évi vá-
lasztására a szavazókörök számának, sorszámának, területi beosztásának, valamint a szavazóhelyiségek cí-
mének megállapítása tárgyában meghozta a 9888-11/2013. számú határozatát.

Fenti határozat, mellékleteivel együtt megtekinthető a Karcagi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblá-
ján (5300 Karcag, Kossuth tér 1. sz.), valamint Karcag Város hivatalos honlapján (www.karcag.hu).

Karcag városban a szavazókörök száma: 16, sorszáma 001-016-ig terjed.
A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára a kijelölt szavazókör: 003. szá-

mú szavazókör.
 Szavazókör sorszáma és címe Címek száma Választópolgárok száma
001 - Madarasi út 1-3., Református Gimnázium 393  1065
002 - Zöldfa utca 48., Kátai Gábor Kórház 433   904
003 - Dózsa György út 4., volt Általános Iskola 486 1001
004 - Zöldfa utca 32., Óvoda 300 1008
005 - Dózsa György út 5-7., Déryné Művelődési Központ 487   951
006 - Zádor utca 3., Általános Iskola 483 1033
007 - Kossuth tér 4., Általános Iskolai Központ 212 1011
008 - Kuthen utca 16., Óvoda 441   928
009 - József Attila utca 2., Egyesületi Ház 443 1045
010 - Püspökladányi út 33., Családsegítő Központ 547 1093
011 - Arany János utca 13-15., Általános Iskola 522 1137
012 - Villamos út 109., Városgondnokság 576 1130
013 - Szentannai Sámuel u. 18., Középiskola 502 1150
014 - Kisújszállási út 112., Általános Iskola 496 1092
015 - Kisújszállási út 24., Tiszamenti Reg. Vízművek 518 1106
016 - Kisújszállási út 45., Szakiskola 530 1063
Karcag település összesen: 7369 16717
K a r c a g, 2013. július 31.

Rózsa Sándor
Jász-Nagykun-Szolnok 03. számú Országgyűlési 
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 130 m²-
es kertes családi ház tulajdonostól al-
kuképesen eladó. Tel.: 06/70-300-9730.
2 szoba + nappalis családi ház eladó. 
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 melléképü-
letekkel, kerttel. Tel.: 06/30-283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes családi ház 
eladó vagy 1,5 szobás panelre cserél-
ném Karcagon vagy Debrecenben, ér-
tékegyeztetéssel. 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 földszinti 3 
szobás lakás eladó vagy kertes házra 
cserélhető. Tel.: 06/30-567-3947.
3 szobás sorházi lakás a fürdőhöz kö-
zel, reális áron, sürgősen eladó. Karcag, 
Kórház u. 1. Tel.: 06/30-544-3673.
Széchenyi sgt. 13. szám alatt magas-
földszinti 3 szobás, felújított lakás el-
adó. I.ár: 8,9 M Ft. Tel.: 06/70-773-4582.
Karcag csendes utcájában 100 m²-es 
családi ház több generációnak is ga-
rázzsal, műhellyel, 3 fázis, összközmű, 
gázkonvektor + 3 cserépkályha alkuké-
pesen, akár fizetési könnyítéssel eladó. 
Tel.: 06/20-533-8934.
Karcag, Kátai G. utcában 3 szobás, ker-
tes családi ház külső és tetőszigetelés-
sel, gazdasági épületekkel, 2 garázs-
zsal eladó. I.ár: 8,4 M Ft. Tel.: 06/70-
940-9398.
Karcagon összkomfor tos csalá -
di ház eladó. Gazdasági épület, ga-
rázs van. Fűtés háromféle lehetőség-
gel. Földszinti lakás csere érdekel. Tel.: 
06/30-483-6705.
Karcag, Rákóczi u. 27. sz. alatti ingatlan 
eladó. Tel.: 06/20-323-9901.
Karcag, Erdei u. 12. sz. alatti ház eladó. 
I.ár: 10 M Ft. Csere nem érdekel! Tel.: 
06/30-229-8630.
Karcagon téglából épült teljes közmű-
ves kisebb kertes ház betegség 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 telje-
sen felújított III. emeleti, 57 m²-es, er-
kélyes lakás. Ára: 6,5 M Ft. Tel.: 06/30-
298-0276.
Karcagi kertes ház eladó több gene-
ráció részére. Karcagi kertes ház cse-
re is érdekel. I.ár: 13 M Ft. Tel.: 06/30-
422-8334.

Karcagon Kossuth téri 2 szobás, 56 m²-
es III. emeleti lakás tehermentesen el-
adó. Tel.: 06/30-385-4300.
Sürgősen eladó tehermentes 2,5 szo-
bás, 85 m²-es családi ház. Érd.: Kg., 
Szamos u. 30. Tel.: 06/30-922-8958 
vagy 06/30-248-5624.
Karcag, Ifjúsági Lakótelepen három-
szobás, nappalis ház ( +garázs) eladó. 
Irányár: 7,3 millió forint. Budapesti cse-
re is érdekel. Érd.:06/20- 505-3467
Karcag, Madarasi út 9-11.sz. 4.emeleti 
lakás eladó. Érd.:06/ 30 - 249-1350
Karcag, Rimaszombathy u. 7.sz. alatti 
kertes családi ház részletfizetéssel is el-
adó. Érd.:06/30-249-1350
Összkomfortos családi ház berende-
zéssel, nagy gazdasági épülettel eladó. 
Érd.:+36/30-261-2935
Karcagon 3 szobás, összkomfortos 
családi ház eladó. Értékegyeztetéssel 
2 . e m e l e t i g  l a k ás t  b e s z á m í to k ! 
Érd.:06/30-349-4316
F ő t é r i  3  s z o b á s  h á z  e l a d ó ! 
Gáz+cserépkályha fűtésű,495 négy-
zetméter telek, fűthető garázs. Másfél 
szobás társasházi cserét beszámítok! 
Érd.:06/30-394-1350
Karcagon 37 ha, több helyen lévő, mű-
velés alatt álló szántóföld, 0,5 ha mű-
velt erdő, 3,09 ha legelő eladó. Ebből 
12 ha szántó és a 3,09 ha legelő a mű-
út mellett van. Tel.: 59/503-553 vagy 
06/20-941-6646.
Két szobás, nappalis ház eladó vagy 
cserélhető. Érd.: Kg., Arany J. u. 4.
Karcag, Gépgyár u. 28. sz. alatt egyszo-
bás, konyhás, spájzos ház eladó. Tel.: 
06/70-613-6785.
Karcag és Püspökladány között, a 4. 
sz. főút mellett az Apavári parkolónál 
vendéglátó egység eladó. Tel.: 06/20-
370-6088.
Kis tégla családi ház olcsón eladó 
Karcag, Zádor út 28. sz. alatt. Gáz és 
cserépkályha fűtéssel. Tel.: 06/70-391-
4295.
Karcag, József A. utca 3. sz. alatt 2 szin-
tes ház eladó. Tel.: 06/20-520-4692.
Damjanich utcában régi típusú, 100 
m²-es nagy ház nagy portával, gyü-
mölcsfával, ipari árammal eladó vagy 
kisebbre cserélhető 2. emeletig. Tel.: 
06/30-455-6092.
120 m²-es családi ház áron alul eladó. 
Kisebb cserét beszámítok. Tel.: 06/30-
643-8315.
Karcagon, a Széchenyi sgt. 50. sz. alatt 
49 m²-es földszinti lakás eladó. Tel.: 
06/30-499-3552.

Központban, 94 m²-es, 3 szobás, össz-
komfortos (3 féle fűtési lehetőség) csa-
ládi ház eladó, ill. lakáscsere értékmeg-
egyezéssel érdekel. Tel.: 06/20-504-
3708.

Albérlet
Albérletet keresek Karcagon. Tel.: 
06/30-238-2494.

Állat
Sziámi cica ajándékba elvihető (4 hó-
napos, beoltva). Tel.. 06/30-984-4985.

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

Garázs
Garázs eladó Karcagon a Kórház úti la-
kótelepen. Áram, akna van. Tel.: 06/30-
272-9853.
Városudvarban garázs eladó. Szigetel, 
villanyórás, tégla építésű. Tel.: 06/30-
273-5043.

Társkereső
Középkorú nő társat keres. Különös 
szimpátia esetén tartós kapcsolat cél-
jából. „ Nem kalandot keresek!”Érd.: 
20:30-tól 21:30-ig  - 06/30-872-8144

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! Nem hit, 
nem vallás. Tel.: 06/59-313-284, www.
tmhirek.hu
Eladó 2 db függöny karnis, 1 db 
ufo lámpa, 1 db vasalódeszka, 2 db 
Schwinn Csepel bicikli. Tel.: 59/314-094 
(délután).
L-GO rokkantkocsi eladó. Tel.: 06/30-
494-7993.
Reális áron, értéknek megfelelően el-
adó: 1 db nagyméretű franciaágy, exk-
luzív kézzel szőtt fűzfa + fenyőfa keret-
tel; 1 db egyedi előszobafal tükörrel; 1 
db kovácsoltvasból előszobafal; 5 rész-
ből álló, alig használt újszerű konyha-
bútor (mosogató nélkül); 1 db tölgyfa 
gurulós zsúrkocsi; 1 db Lehel fagyasz-
tós kombinált hűtőszekrény üzemké-
pesen; 1 db vitrines, 3 ajtós szekrény; 
1 db vitrines bárszekrény; 1 db szoba-
asztal; 1 db kihúzhatós gyermekheve-
rő; 1 db kombinált olasz babakocsi; 1 
db működőképes, vezetékes gáztűz-
hely. Csak vevőszándékú vásárlóknak! 
Viszonteladók kíméljenek! Tel.: 06/70-
300-9730.
Új Elektra 6000 rokkantkocsi eladó. Tel.: 
06/30-546-4990.
Kaszák, ásók, lapátok, csákányok, ge-
reblyék, fogók, csőfogók, húsdarálók, 
mákdarálók, fúrótokmányok, kalapá-
csok, kézi szerszámok, villáskulcsok 
stb. eladók. Érd.: Kg., Hunyadi u. 40. 
Tel.: 06/70-532-6644.
Új fényterápia lámpa, új fehér WC csé-
sze, páraelszívó, 100 l-es hűtőszekrény, 
4x4,5 m-es padlószőnyeg, 7 fokos két-
ágú létra, mosógép, TV asztal eladó. 
Érd.:+36/30-503-0516
Kisbálás lucernaszéna sürgősen, olcsón 
eladó! Érd.: 06/20-406-6768
26-os, agyváltós, női Csepel kerékpár, 
Grundig nagy képernyős színestévé, 
1 db gázmelegítő és 1 db gázperzse-
lő, 1 db nyárs-sütőkészlet 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, kisméretű, 
elemes konyhabútor, mázsák, olajsü-
tő, lábmasszírozó, , 5 literes villanyboj-
ler, 2,40 m-e függönytartó, műanyag 
hurkatöltő, 2,40 m-es nagykapu és 1,30 
m-es kiskapu, hosszú nyelű 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, szé-
lessége 1 m.) á:1000.-ft. Érd.: Kg. Szent 
István sgt.57. tel.:06/30-518-7386
Eladó sötét dohányzó asztal, kis kerek 
asztal, Dacia csomagtartó, 3 m fehér 
zománcos kályhacső, függönytartó ha-
gyományos (220 cm x 200 cm-es). Érd: 
Kg., Szent I. sgt. 36.
Eladó 10 mázsa búza. Tel.: 06/30-244-
0682.
Hagyatékból eladók: 1 db világos ele-
mes és 1 db sötét akasztós, vitrines szo-
babútor; heverők; fotelok; asztalok; 
szőnyeg; 4,5 m létrák; lócák; 380-as ka-
lapácsos daráló; 380-as takarmányke-
verő; 220-as kis daráló; Robi utánfutó; 
hódfarkú cserép; mázsa súllyal; 380-as 
korongos fűrész; vízszivattyú; kosaras 
üvegek (20-25 literesek) és kerti szer-
számok. Tel.: 06/30-553-4773 (16 órá-
tól), 06/30-617-8891.
Eladó háromcsillagos Gorenje kombi-
nált, 3 fiókos hűtőszekrény (i.ár: 25.000 
Ft), Terápia levegőszűrő – asztmások-
nak kitűnő készülék a Zeptertől (i.ár: 
10.000 Ft), 4 lyukas vezetékes gáztűz-
hely (i.ár: 10.000 Ft), 5 részes szekrény-
sor, világoskék színű, új állapotú (i.ár: 
50.000 Ft). Tel.: 06/20-505-3467.
Kombinátorok ,  magtis z t í tó gé -
pek, Kongskilde terménybefúvó, DT 
75 tolólappal, Csepel és IFA motorok, 
Agrofill szivattyúk eladók. Tel.: 06/20-
355-7559.
FELHÍVÁS! Minden kedves Karcag és 
környéke hitelkárosult szimpatizánst 
várunk 2013. augusztus 19-én 10 órától 
20-án egész nap Budapesten a XIV. ke-
rületben a Ragnum Marianum kereszt 
mögött. Kásler Árpád – A haza nem el-
adó mozgalom.
Elektromos búvárszivattyúk, 50-es, 80-
as, 160-as méretű fűtéselzáró szerelvé-
nyek eladók. Tel.: 06/20-355-7559.
Három kerekű 28-as kosaras Csepel 
kerékpár és 120x120-as plusz argon 
LOW-E hőszigetelt üveg eladó. Tel.: 
06/20-353-2939.
60 cm széles szövőszék fonállal + 
anyaggal eladó, valamint 4 db leander. 
Tel.: 06/30-455-6092.
Eladó 2 db ágyneműtartós heverő jó ál-
lapotban, 1 db akasztós szekrény, hűtő 
és fagyasztó kombi, faláttöréses kon-
vektor (alig használt), malacvályúk, zu-
hanyrózsa, fali kézmosó, nyúlketrecek, 
1 db színes TV. Tel.: 59/311-962.
A HALBOLT augusztus 11-16-ig zárva 
tart! Nyitás: augusztus 17-én (szom-
baton).
Mosógép, centifuga, 26-os kerékpár 
és egy Camping kerékpár eladó. Tel.: 
59/314-892.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, férfi szö-
vet és bársony nadrág; bőrkabát var-
rását rövid határidőre vállalom! Tel.: 
06/59-311-910.
Idős ember gondozását vállalom kertes 
házamban. Tel.: 06/30-384-0490.

Bajba jutott? Nem tudja hitelét fizet-
ni? Végrehajtás van folyamatban? 
(Személyi hitel, hitelkártya, jelzálog hi-
tel, stb.) Ne késlekedjen, kérjen segítsé-
get! Mi segítünk! Tel.: 06/70-314-4403 
vagy 06/30-647-7324.
Minőségi termelői borok az ország leg-
jobb borászaitól. KARCAGI BORHÁZ. 
Kg., Deák krt. 77. Tel.: 06/30-928-3073. 
www.karcagiborhaz.hu 
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS mun-
kát és JAVÍTÁSOKAT is vállalok. Török 
László. Tel.: 59/313-887 vagy 06/30-
289-5103.
Német nyelvből fordítást, korrepetá-
lást, tanítást, egészségügyi szaknyelv 
oktatást vállalok. Tel.: 06/59-311-477.
Pala, cseréptetők át fedése táb -
lás zsindellyel, cseréppel, lindabbal. 
Ereszcsatornák cseréje, bádogos mun-
kák végzése garanciával. Filagóriák épí-
tése, homlokzat festése, hőszigetelé-
se. Azonnali kezdéssel! Tel.: 06/20-919-
0320.
FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! Kizárólag 
hölgyek részére hajvágást, dauerolást, 
hajfestést vállalok! (Több mint 30 éves 
gyakorlattal rendelkezem.) Tel.: 06/30-
447-3918.
Vállaljuk az alábbi munkálatokat: kő-
műves munkát, épületek építését, alá-
falazást, vakolást, simítást, burkolást, 
betonozást, épületek bontását, ala-
pok ásását; udvarok, terepek takarítá-
sát, tisztítását; bármilyen nemű föld-
munkákat, ácsmunkákat; tető építé-
sét, bontását, cserép forgatását; járdák, 
kapubejárók helyreállítását, újjáépíté-
sét; sírok gondozását, takarítását. Jól 
képzett, gyakorlattal rendelkező em-
berekkel dolgozunk. Kedvezményt tu-
dunk biztosítani. Tel.: 06/30-865-5593 
vagy 06/30-727-6022.
H á z  k ö r ü l i  m u n k á t  v á l l a l o k 
Berekfürdőn és Karcagon: fa behor-
dást, kerítés festést, fűvágást stb. Tel.: 
06/20-500-8242.
Újra itt vagyunk!„Fiatal nyugdíjas szak-
munkások” bárhol, bármikor vállalnak 
kőművesmunkákat, tetőmunkákat, ap-
ró javításokat. Érd.:06/20-969-7921
Friss nyugdíjas zongoratanárnő zon-
goraok tatást ,  korrepetálást vál-
lal gyakorlási lehetőséggel, a karcagi 
Zeneiskolától 5 percre. Érd.: 06/20-969-
8556
Középiskolások részére matemati-
ka korrepetálást vállalok! Érd.: +36/30-
325-7724
Német nyelv tanítását vállalom 
Karcagon. Tel.: 06/20-391-5618.
Bármilyen munkát vállalok (bevá-
sárlás, takarítás, stb.) napi 4 órában 
(Karcagon). Tel.: 06/30-656-7586.
Cserépforgatást, tetőjavítást, teljes kö-
rű építőipari munkát vállalunk. Tel.: 
06/30-599-9238.
Hőszigetelést, burkolást, festést, sa-
létromos házak vízzáró, légáteresztő 
vakolását, kőművesmunkákat, bon-
tást, átalakítást, tetőmunkákat válla-
lunk garanciával, szaktanácsadással. 
Tel.: 06/30-432-6081.
Fürdőszobák bontását, teljes körű fel-
újítását, burkolását, vízvezeték szere-
lését, mindenféle kőműves munká-
kat, szobafestést, tervezését, szakta-
nácsadást garanciával vállalunk. Akció! 
Burkoláshoz ingyen ragasztó jár! Tel.: 
06/30-996-3033.

Apróhirdetés
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2013. augusztus 9. csütörtök
18.00  Műsorajánlat
18.05  Karcagi Tükör - Eredmény-

hirdetés a Birkafőző feszti-
válon 2.

19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Szepesi Tibor
 Téma: Nagykunsági Kultu-

rális Napok
 Karcagi Hírek 
 - Aratás után
 - Pszichiátria felújítása
 - Tanszerek vására
 Háttér
 Varga Mihály beszéde a 

berekürdői kút avatásán
  Karcagi Tükör - Birkafőző 

fesztivál 2012

2013. augusztus 13-14. kedd, 
szerda

18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Reformá-

tus Istentisztelet
18.55  Karcagi hírek

19.25  A Hit Szava - Római Katoli-
kus szentmise

20.25  Cozombolis koncert

2013. augusztus 15. csütörtök

18.00  Műsorajánlat
18.05  Karcagi Tükör - Karcagi 

Mazsorettek, Dalma Dance 
Club műsora, Folklór műsor 
a karcagi Toporgók és Áren-
dás Néptánccsoport műso-
rai

19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Ökrösné Kara Judit
 Karcagi Hírek
 - Tanévkezdés előtt
 - Beszélgetés Mészárosné 

Hakucsák Erikával
 - Tisza-tavi polgármesterek 
 Háttér
 Vendég: Ökrösné Kara Judit
20.20  Karcagi Tükör - Balla M An-

na Könyvbemutatója

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 26.
Jenei Anna Edit és Deák 
Zsolt
2013. augusztus 3.
Tóth Éva és Horváth Zoltán
Balogh Csilla és Balogh Csa-
ba János

Születés
Szalay Annamária – 
Czeglédi András
Kg., Széchenyi sgt. 5-7. 
 Annamária
Herczeg Noémi – Czinege Já-
nos
Kg., Rózsa u. 1. 
 Szabina Csenge
Takács Ágnes – Szántó Lász-
ló
Kg., Virág u. 3.  Kristóf
Nagy Anna – Buzalka Csaba
Kg., Csokonai u. 32. 
 Anna Csenge
Fazekas Csilla Zsuzsanna – 
Palányi Tibor
Kg., Hunyadi u. 1/a. 
 Magor Tibor

Halálozás
Aggod Imréné (Kocsis Juli-

anna)
 Karcag (1919.)
Kirják László Imre
 Karcag (1948.)
Kohári István
 Karcag (1935.)
Laboncz Sándor
 Karcag (1940.)
Papp Mihály
 Karcag (1914.)
Sinkó Béla Mihály
 Karcag (1945.)
Szabó Lászlóné (Nagy Zsu-

zsanna)
 Karcag (1924.)

Lapzárta: 
2013. augusztus 21. (szerda) 9 óra

augusztus 10. szombat
 8 – 13 óráig Berek Patika – 

Kiss A. utca
 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco
augusztus 11. vasárnap
 9 – 12 óráig Oroszlán 

Gyógyszertár – Kórház utca
augusztus 17. szombat
 8 – 13 óráig Betánia Gyógy-

szertár – Széchenyi sgt.
 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár - Tesco
augusztus 18. vasárnap
 9 – 12 óráig Pingvin Patika 

– Kossuth tér
augusztus 19. Munkaszünet
 8 – 13 óráig Főtér Gyógy-

szertár – Horváth F. utca
 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco
Augusztus 20. Ünnepi ügyelet
 9 – 12 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco
augusztus 25.
 9 – 12 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco
A fenti időpontokon túl sür-
gős esetben egészségügyi el-
látás a Háziorvosi ügyeleten 
(Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Júliusban Abádszalókon edzőtáboroztak a karcagi karate 
szakosztály sportolói. Amint azt Gyarmati Imrétől, a szakosz-
tály vezető edzőjétől megtudtuk, 30 fővel kezdték meg szom-
baton a klubtalálkozót. A napi edzésprogramjuk délelőtt 2 
óra, délután 2,5 óra volt. A köztes időket különböző kulturális 
programokkal töltötték meg. Volt fürdőzés a Tisza tóban, bog-
rácsos főzések és íjász gyakorlatok. Az utolsó előtti napon öv-
versenyekre került sor, amelyen minden aspiráns kimagaslóan 
teljesített. Az edzések versenyekkel felérő színvonalon zajlot-
tak. A technikai edzéseket ifj. Gyarmati Imre vezényelte le.

Szűcs Roland világbajnok lett
Júliusban Tapolcán rendezték meg a thai-box és K2 világbaj-

nokságot, amelyen egy karcagi versenyző – Szűcs Roland – a 14 
évesek kategóriájában képviselte színeinket. A WAKE szerve-
zet által lezajlott világbajnokságon Roland jó formában tudta 
hozni a mérkőzéseket, és szinte minden találkozón magabizto-
san küzdött. Edzője, ifj. Gyarmai Imre úgy értékelte teljesítmé-
nyét, hogy az elvégzett kemény munkája ezzel kiteljesedett, így 
érte el ezt a kimagasló sportsikert.

Még Imréhez kapcsolódó hír, hogy egy bemutató jellegű ver-
senyen közel 90 kg-os szlovák ellenfelét 30 másodperc alatt há-
romszor is a padlóra küldte.

B. I.

Karate hírek

2013. augusztus 10-én (szombaton) KARCAGON
MENHELYSEGÍTŐ JÓTÉKONYSÁGI 

VÁSÁRT tartunk
a főtéri filagóriában (a Sétáló utca és a Toronyház találkozásánál).

Ruhaneműk, kutyás kiegészítők, ajándéktárgyak és egyéb 
apróságok között válogathatnak baráti áron.

Vásárlásukkal ideiglenes befogadó otthonunk lakóinak napi 
élelmezését támogatják, 

segítséget nyújtanak orvosi ellátásukhoz és megkönnyíthetik 
gazdihoz való eljutásukat is. 

Szeretettel várunk minden állatbarátot és 
mindazokat, 

akik egy kicsit is szívükön viselik a felelős 
állattartás gondolatát!

E l n ö k s é g e

240 kilométer a Balaton körül

A Karcagról a szomszédos fürdőkbe célzott biciklitúrák adták 
az ötletet, hogy az egyre népesebb (és lelkesebb) kerékpáros 
csapat hosszabb távon és más vidéken is méresse meg magát. 
Így került sor a július 10-16. között lebonyolított 240 kilomé-
teres kirándulásra, amikor 47 karcagi bringás kerülte meg a 
Balatont.


