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Nagykunsági Kulturális Napok

Tisztelt Olvasóink!
Legközelebbi lapszámunk

szeptember 6-án jelenik meg. 

A zenés ébresztőt követően az Országzászló felvonásával 
kezdődtek, szentmisével, körmenettel folytatódtak az ünne-
pi megemlékezés eseményei. A városháza dísztermében az 
ünnepi önkormányzati ülésre összegyűlt karcagiak előtt Do-
bos László polgármester rövid köszöntése után Kovács Pál, 
energiaügyért felelős államtitkár méltatta a Szent István-i 
életművet, államiságunk évszázadait. 

Szent István király 
ünnepén

Jó lenne egyszer összeszá-
molni, hogy 1991-2013 kö-
zött hány alkotó, hány szerep-
lő, és hány szervező volt része-
se ennek – a címében az egész 
Nagykunságra kiterjesztett – 
nyári kulturális fesztiválnak. 
Bizonyára meghökkentő átte-
kintés születne, hiszen egy-egy 
alkalommal helyi, testvérvá-
rosi művészek, írók, tudomá-
nyos kutatók, zenekarok, elő-
adóművészek, iskolai csopor-
tok sorának fellépései, kiállí-

tásai villantanak fel egy-egy 
szeletet szűkebb hazánk kul-
turális életének (és lehetősége-
inek) területéről. Az évek so-
rán kulturális értékeink eme 
felmutatása pl. nyári sportren-
dezvényekkel egészült ki, s ma-
napság ebben az ötvözetben je-
lenti – immár valóban „hagyo-

mányosan” – az augusztusi hi-
vatalos ünnepek bevezetését.

Az idei eseménysort augusz-
tus 17-én délután nyitotta meg 
a Déryné Kulturális Központ 
nagytermében Kovács Sándor, 
a JNSZ Megyei Közgyűlés el-
nöke, aki elsősorban az ilyen 
rendezvények áttekintő, össze-
foglaló jellegét, sokszínűségét 
emelte ki, utalva ezzel a kultu-
rális központ teljes felső eme-
letét elfoglaló képzőművészeti 
kiállítás tarkaságára.

A nyitó kiállítás célja a kar-
cagi gyökerű képzőművészek 
– tizenegy festő, hat szobrász, 
egy keramikus-szobrász és egy 
textilművész – munkásságnak 
bemutatása volt. A tárlat – bár 
hatalmas felületen rendezték 
meg – természetesen nem ké-
pes tizenkilenc kiállító teljes 

életművét bemutatni, de a ki-
állított munkák, mint egy-egy 
névjegy, árulkodnak a Kun-
ságon nevelkedett három mű-
vészgeneráció felfogásáról, és 
önálló művészetté, képpé érlelt 
kísérleteiről. Fontos kiállítás 
ez művésznek és nézőnek egy-
aránt, hiszen ahogy Egri Mária 
művészettörténész megnyitójá-
ban elhangzott: „A művész sze-
mélyiségét jelentősen meghatá-
rozza az a kultúra, amely az el-
ső éveiben körülveszi, formálja, 
neveli. Ez a kiállítás tehát a hű-
ségről, a barátságról, a közös-
ség szeretetéről, erejéről is szól.” 
Vagyis a három teremnyi lát-
nivalóból a Kunság és a kun-
sági művészek szeme süt visz-
sza ránk...

Kiállító festőművészek: Ber-
ta Márton, Birkás István, Bod 
László, Bráda Tibor, Fejér Csa-
ba, Kabai László, Györfi Pé-
ter, id. Kátai Mihály, ifj. Kátai 
Mihály, Pintér István Pál, Tő-
kés Sándor, szobrászok: Kovács 
Imre Györfi Sándor, Györfi La-
jos, Györfi Ádám, Györfi Ba-
lázs, Vargáné Györfi Erzsébet 
(keramikus-szobrász), Somo-
gyi Árpád, valamint Tóth Sán-
dor textilművész.

(A nagyszabású kiállítás 
2013. szeptember 20-ig látogat-
ható.)

„Európában magyarnak 
lenni annyi, mint a világban 
európainak lenni. 2004-es 
uniós csatlakozásunkkal egy 
újabb bizonyítékát adtuk Ist-
ván mindmáig élő szellemi-
ségének: a béke nyomdoka-
in haladva Európa olyan ré-
szévé kívántunk válni, amely-

ben hittel vallhatjuk magunkat 
magyarnak és európainak. 
Mostani kormányunk is a ke-
reszténysége elveit valló Eu-
rópának hirdeti annak tanúbi-
zonyságát, hogy nemcsak tu-
datosan építkezve, a meglévő 
értékeinkre alapozva és fele-
lős döntéseket hozva van he-

lyünk Európában, de – hitet 
és reményt adva az emberek-
nek – felismerhetővé is tette 
azt, amit Európa oly nehezen 
képes a homályosság szem-
üvegén át meglátni, hogy bi-
zony van kiút a válság éveiből 
a nemzeteknek. A közös euró-
pai értékeket vallva, azokat 

tiszteletben tartva, az Európai 
Unió tagállamaként – olykor a 
magányos küzdelmeket is fel-
vállalva – hittel állunk ki most 
is a független magyar állam 
eszménye mellett”- emelte ki 
beszédében Kovács Pál.

Itt vagyok „honn”
Karcagi művészek tárlata

Folytatás az 5. oldalon

A nagy várakozást követő-
en – szokás szerint – népes 
mezőny nevezett a Nagykun 
Horgászegyesület vasárnap 
délelőtt megtartott horgász-

versenyére. A reggeli indu-
lásnál ugyanis negyvennyolc 
férfi és négy női horgász csa-
lizta fel és dobta be a horgát 
a Téglagyári tavon. Az elő-

készületekkel és az elszánt-
sággal nem is volt semmi baj, 
de – feltehetően a nagy me-
leg miatt – a halak nem na-
gyon akartak kötélnek áll-
ni. Az eredménytábla persze 
így sem maradt üresen, a fér-
fiak csoportjában 1. helyen 
végzett Juhász Szabolcs (5290 
gr-os eredménnyel), 2. Kiss 
László (2900 gr), 3. Szabó Im-
re (2120 gr). A hölgyek közül 
1. helyezett lett Nagy Lajosné 
(4405 gr), 2. Nagy Magdolna 
(3600 gr), 3. Kisari Sándorné 
(385 gr.).

A verseny a régi szokás sze-
rint birkapörkölt ebéddel zá-
rult.

Népes verseny volt a Téglagyári tavon
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Recsk és 

Szent István
A jó, vagy a rossz ( ?) sorsom 

úgy hozta, hogy Recsken legyek 
augusztus 20-án, államalapító Szt. 
István királyunk ünnepén. Életem-
ben másodszor járok a Mátra-aljai 
községben, ahol néhány volt osz-
tálytársam is a temetőben nyug-
szik, de valahogy mindig kiesett 
az útvonal terveim közül. Pedig 
Recsk mementó volt az életem-
ben: apám ugyan nem, de több 
barátja és  ismerőse is a hírhedt tá-
bor lakója volt.

Most is először oda vitt az utam, 
kíváncsi voltam, 1988 óta mi válto-
zott. Az első ott jártamkor, mikor 
feleségemmel és egyik barátom-
mal jártunk ott, nagy élményben 
volt részünk. Összetalálkoztunk 
ugyanis Benkő Zoltánnal, akiről az-
előtt nem hallottam semmit. Ott 
derült ki, hogy ő is több társával 
(ötszáz magával) 1950 októberé-
ben érkezett a kényszer munkatá-
borba, Kistarcsáról. Ahol még sem 
kerítés, sem barakkok nem álltak, 
nekik kellett építeniük mindent.

A Rákosi-rendszer ’50 tavaszán 
szemelte ki a Recsktől 4 km-re 
délre fekvő Csákánykő-Barkóczy 
tanya térségét, azzal a célzat-
tal, hogy ott a ”rezsim ellenségei-
nek” kőbányát nyissanak. ’88 nya-
rán mi voltunk ott öten – úgy, 
hogy Benkő Zoltánnal, alig néhány 
perc alatt – úgymond „bensősé-
ges” kapcsolatba kerültünk. „Fél 
szavakból” is rögtön megértet-
tük egymást, noha még nem tör-
tént meg a „módszerváltás”. Mint-
ha régi barátok lettünk volna,  vé-
gigkalauzolt az egykori tábor szín-
helyén, ami még akkor nem volt 
természetesen Történelmi Em-
lékhely, bár már megalakították a 
Recski Szövetséget néhány barát-
jával. Kiderült Kiss Sándornak, ke-
resztapámnak is ismerőse volt. 
(Ő ugyan később került Recskre, 
majd az emigrációban kollégák is 
lettek az Amerika Hangja magyar 
adásánál. De ez már ’56 utáni tör-
ténet, amit Zoltán, a „Történelmi 
keresztutak” című, 2000-ben, Mis-
kolcon kiadott könyvében részle-
tesen leírt.)

A rendhagyó történelem óra 
érdekessége volt – a kényszer-
munkatábor rövid történetén kí-
vül –, hogy Benkő Zoltán megem-
lítette, Szent István vadászmes-
tere is Recsk környékére való volt, 
és maga István király is járt ezen a 
környéken. (Erről Györffy György 
is szól, „I. István és kora” c. híres 
munkájában.) A kis recski főtérre 
leérve ez jutott eszembe: ott állt 
nem messze a közel 90 éves Tu-
rul szoborhoz Szent István szobra. 
Nem monumentális alkotás: egy-
szerű faszobor. De nekem most, 
az emlékek kereszttüzében, óriá-
sinak tűnt.

- ács -

Magán állatorvosi ügyeletMagán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Augusztus 25. Dr. Magyar György Kg., Hajnal u. 22. Tel.: 06/30-852-0465.
Augusztus 31.-01. Dr. Domány György Kg., Ady E. u. 58. Tel.: 06/30-434-5950.
Szeptember 7-8. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758.

Az Erdei iskolai táborunk-
ból hazaérkezve hamarosan 
beköszöntött a vakáció. Igye-
keztünk tanulóinknak a nyá-
ri szünetre tartalmas táboro-
kat, kirándulási lehetőségeket 
szervezni, kínálni.

A nyári szabadidő hasznos 
eltöltése mellett program-
jaink célja hazánk és a kör-
nyező országok természeti és 
kulturális értékeinek meg-
ismertetése, de persze úgy, 
hogy ők is jól érezzék magu-
kat. Játszanak sokat, ha fá-
radtak pihenjenek, de ha le-
het, egy percig se unatkozza-
nak.

Látni valók a Velencei-tó 
környékén c. egy hetes tábo-
runk keretén belül a környék 
nevezetességeinek megtekin-
tése volt a program gerin-
ce. Vörösmarty- Múzeum, 
1848-as Emlékmű, Katonai 
Emlékpark, Gárdonyi Rönk-
vár ( az Egri Vár kicsinyített 
mása).

A történelem iránt érdek-
lődő felsős tanulóink Len-
gyelországban töltöttek el 

6 napot. Szlovákián keresz-
tül utazva a volt magyar vá-
rosok történelmi nevezetessé-
gei után Krakkó, Auschwitz, 
Wadowice, Tarnow neveze-
tességei, emlékhelyei követ-
keztek.

Harmadik felkínált lehe-
tőség a pályázaton nyert Hu-
nyadi Járat Történelmi Ki-
rándulás c. programban való 
részvétele diákjainknak. Jú-
lius 22-ét az országgyűlés a 
nándorfehérvári diadal em-
léknapjává nyilvánította. Ez 
a nap nem csupán a nemzet-
nek, hanem a keresztény Eu-
rópának és a mai keresztény 
világ összességének az emlék-
napja. Ez a nap a hazafiasság-
nak, önfeláldozásnak, emberi 
helytállásnak, az európaiság-
nak, európai összefogásnak 
és a kereszténységnek máig 
élő példaképe. Erre a győze-
lemre emlékezik azóta min-
den keresztény templom dé-
li harangszóval. A résztvevő 
6.b osztályos diákok számára 
élővé teszik a Hunyadiak tör-
ténelmi szerepvállalását, tör-

ténelmünk dicsőséges pilla-
natai elevenedtek meg.

Nyári programunk a 
Balatonberényben szerve-
zett 1 hetes táborral zárult, 
melyet az Erzsébet- program 
keretén belül nyert az isko-
la. A Balaton- felvidéki Nem-
zeti Park, Keszthely, Fonyód, 
Badacsony nevezetességeinek 
megtekintése a program szer-
ves része.

Megköszönjük pedagógu-
saink és a kedves szülők szer-
vező munkáját, tanulóink kí-
séretében való részvételt. 

Iskolavezetés
Karcagi Nagykun Reformá-

tus Általános Iskola

Felhívás
A Nemzeti Agrárgaz-

dasági Kamara értesí-
ti a Tisztelt Tagjait (me-
zőgazdasági termelőket), 
hogy a számukra kötele-
ző adat- és tagdíjbevallásu-
kat meghosszabbítva még 
megtehetik elektroniku-
san 2013. 08. 31-ig a www.
bevallasnak.hu honlapon. 

Ehhez kapcsolódó tag-
díj megfizetés ideje: 2013. 
08. 31.

Részleteket erről a sze-
mélyes kiértesítő levelük-
ben olvashatnak!

Felhívom figyelmüket, 
hogy elmaradt bevallás és 
ki nem fizetett tagdíj adó 
módjára behajtható!

Amennyiben irodánk 
segítségét kérik, keres-
sen bennünket! (Minden-
ki hozza magával a Nemze-
ti Agrárgazdasági Kamará-
tól kapott levelét, őstermelő 
igazolványát, bankszámla 
számát, MVH-s regisztrá-
ciós számát, valamint árbe-
vételére vonatkozó adatait!)

Nyitva tartás: Csütörtök: 
08:00 - 16:00 (Dózsa Gy. u. 
24.)

Nagy László
kamarai tanácsadó

Meghívó
2013. augusztus 27-én 16 
órakor a Kátai Gábor Kór-
ház Előadótermében mu-
tatjuk be dr. Zsembeli Jó-
zsef ÉL(E)TEM A KAR-
CAGI KÓRHÁZBAN cí-
mű könyvét.
A könyvet bemutatja: dr. 
Kapusi Lajos orvos-igaz-
gató.
Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk.

Az iskolánkban működő di-
ákkör nagy hangsúlyt fektet a 
tehetséges tanulók felkutatá-
sára és képességeik kibonta-
koztatására. Az elmúlt tanév-
ben harminc tanuló kapcso-
lódott be a munkába és indult 
számos versenyen. Közülük 
sokan értek el kimagasló ered-
ményt. S most vegyük számba 
ezeket.

Az idén, január végén a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
Szegedi Biológiai Kutatóköz-
pontjában rendezték meg a 
Tudományos Diákkör Orszá-
gos Konferenciájának élet- és 
környezettudományi szekci-
óját. Az országos tanácskozá-
son 63 középiskolás diák tar-
tott előadást. Az ifjú tudósok 
az önállóan elvégzett mun-
kájukat és annak eredménye-
it mutatták be. A diákok tel-
jesítményét a Szegedi Tudo-
mányegyetem és a Biológiai 
Kutatóközpont vezető tudó-
sai és gimnáziumi tanárok al-
kotta zsűri minősítette. Nagy 
örömünkre szolgál, hogy 
Zsembeli Zsombor József a 
Szentannai Sámuel Gimnázi-
um, Szakközépiskola és Kol-
légium 10.D osztályos tanu-
lója részt vehetett ezen a kon-
ferencián és bemutathatta a „ 
Zöldségnövények talajkímé-
lő öntözése magas sótartal-
mú vizekkel” című pályamun-
káját. A zsűri előadását elis-
merően méltatta és érdemes-
nek tartotta arra, hogy a 2013 
március 22-23-án Tatabányán 

megrendezésre kerülő Tudo-
mányos Diákkörök XIII. Or-
szágos Konferenciáján is részt 
vegyen , ahol Különdíjban ré-
szesült.

Ugyan ebben az időpont-
ban került megrendezésre a 
Csapó Dániel Emlékverseny 
is Szekszárdon, ahol Horváth 
Mária 11.B osztályos tanu-
ló képviselte iskolánkat. Pá-
lyamunkájának címe Górcső 
alatt a „bűnbeesés” gyümöl-
cse. Munkájában bemutatás-
ra került Berecz Máté és a me-
zőtúri származású Dörgő Dá-

niel gyümölcsészeti munkás-
sága és a tájfajták napjainkban 
betöltött szerepe az almára fó-
kuszálva. Dolgozatát szakér-
tői bírálat után védésre alkal-
masnak találták és a három 
fős zsűri előtt 10 perces pre-

zentációt tartva bemutathatta 
kutatási eredményét a közön-
ségnek.

Szorgalma és kitartó mun-
kája nem maradt eredmény 
nélkül, ugyanis Különdíjban 
részesült.

A Curie környezetvédelmi 
verseny területi fordulóján is 
szép sikereket értek el tanuló-
ink.

Győri Krisztina, Holló Ger-
gely, Zsembeli Zsombor József 
10.D osztályos tanulók máso-
dik, Pádár Dávid , Simon Ad-
rienn , Papp János 11.C és Ko-
vács Bence, Podhorszky Enikő 
Laura, Rácz János 11.D osztá-
lyos tanulók harmadik helye-
zettek lettek.

A Kitaibel Pál Biológia és 
Környezetvédelmi Verseny 
megyei fordulóján három diák 
vett részt, akik szintén sikere-
sen szerepeltek, Antal Ferenc 
első helyen végzett, így az or-
szágos megmérettetésre is el-
jutott és ott tizenegyedik he-
lyet vívta ki magának.

Sánta Vivien 9.D harmadik, 
Méhes Gabriella 10.D osztá-
lyos tanuló ötödik helyezést 
ért el.

A kimagasló eredményéhez 
ezúton is gratulálunk, és to-
vábbi sikereket kívánunk!

Köszönjük szépen az iskola-
vezetés és a Szentannai Sámu-
el Alapítvány támogatását.

Kolostyákné Pljesovszki 
Zsuzsanna

Diákkör vezető

Új helyen a fodrászat
Kedves régi és új vendége-
im! Új helyre költöztem, az 

Aranyműves helyére 
(Dózsa Gy. u. 9/a.).

Mindenkit sok szeretettel 
várok!

Bejelentkezés:
Balog Barbara női-férfi-

gyermek fodrász 
Tel.: 06/30-303-8450.

A Szentannai Sámuel Tudományos Diákkör 
eredményi a 2012/2013-as tanévben!

Összefoglaló a nyári szabadidős programokról
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In memoriam

Dr. Cseppentő Róza
(1924 – 2013)

Dr. Cseppentő Róza, mindenki szeretett Rózsika doktor néni-
je 1924. július 14-én született Karcagon. Az egyetemi éveket le-
számítva egész hosszú, tartalmas életét szülővárosában töltöt-
te. Szülei az ő érkezése előtt 3 gyermeket veszítettek el csecsemő-
korban, így, látva a szülők szomorúságát, már gyermekként tud-
ta, hogy orvos szeretne lenni, segíteni az embereken.

A kitűnő eredménnyel végzett elemi majd polgári iskolai évek 
után a karcagi Református Gimnáziumba került, ahonnan érett-
ségi után egyenesen vezetett az út a Debreceni Orvostudomá-
nyi Egyetemre. Nagy szó volt ez akkoriban, a lányoknak inkább 
a háztartásban volt a helyük, de a szülők, nehéz anyagi körülmé-
nyeik ellenére mindkét tehetséges lányukat, őt és húgát is tanít-
tatták. Korán bekapcsolódott az egyetemi tudományos életbe, 
harmad éves korától a kórbonctani intézetben lett gyakornok. Itt 
biztosítva volt a szakmai jövője, a szíve haza húzta Karcagra.

Végzés után, 1950-ben helyezkedett el a karcagi kórház gyer-
mekosztályán. Ezt a döntését soha nem bánta meg, szívvel-lélek-
kel szolgálta kis betegeit, éjjel, nappal. 1956-tól a Rendelőintézet 
egyedüli gyermekgyógyász szakorvosa lett. A később érkező kol-
légáival sikerült mindig nagyon jó viszont kialakítania. Orvos, 
asszisztens, védőnő munkatársai egyaránt szeretettel emlékez-
tek vidám, derűs lényére. 1981-ben felkérést kapott az újonnan 
létesült Egészségügyi Gyermekotthon orvos-igazgatói állásának 
betöltésére, s vezette az intézményt az indulás nehéz szakaszá-
ban. 1986-ban visszahívták régi munkahelyére, a gyermekkör-
zetbe, ahol 1991-ig, nyugdíjba meneteléig folytatta munkáját. Ezt 
követően, mint nyugdíjas, otthonában gyógyította a gyerekeket. 
Vallotta: a beteg éjszaka a legbetegebb, ezért rendelője ajtaja soha 
nem volt zárva az aggódó szülők előtt. Karcagon van olyan csa-
lád, ahol a nagymama, mint egykori beteg gyerek, a pici unoká-
ját is a doktor nénihez vitte.

Áldozatos munkáját Karcag városa is értékelte. 2005. március 
15-én a város egészségügye érdekében végzett, több mint ötven 
éves lelkiismeretes és kimagasló gyógyító munkáját az egyik leg-
rangosabb helyi kitüntetéssel, a Karcagért Emlékéremmel jutal-
mazta.

Szakmája mellett mindene volt a családja, aki tőle mindig csak 
jót, támogatást és segítséget kapott.

1949. augusztus 8-án kötött házasságot Debrecenben Szilárd 
Ferenccel, akivel Karcagon telepedtek le, családot alapítottak és 
éltek le együtt több mint 63 évet szeretetben, békességben, köz-
tiszteletben. Két gyermekük született, Éva és Ágnes, akik a szü-
lők hivatását vitték tovább. Éva orvos lett, Ágnes tanár. A lányok 
gyönyörű gyermekkor után megházasodtak és érkeztek a uno-
kák: Szilárd, Károly, Kornélia és Barbara. Az unokák, akik mára 
már felnőttek, nagy szeretettel kötődtek a nagyszülőkhöz, a kö-
zös nyaralások emléke ma is élénken él az emlékeikben. Nagy, és 
nem szűnő fájdalom volt az életükben, amikor fiatalon elveszí-
tették imádott kisebbik lányukat, Ágnest. De Isten adott erőt e 
fájdalom elviseléséhez. Vigasztalást jelentett Szilárd kislánya, a 
kis dédunoka, Kíra érkezése, akivel élete utolsó percéig nagyon 
szerették egymást.

Hatalmas fájdalom volt, amikor közel egy éve elvesztette fér-
jét, s ezt nem is tudta többé feldolgozni. A korábban nagyon ak-
tív, tevékeny életet élő, állandóan olvasó, kézimunkázó, még idős 
korában is nyelveket tanuló emberből visszahúzódó, befelé for-
duló ember lett. Talán legkisebb unokája, Barbika esküvője tud-
ta még egyszer visszavarázsolni arcára a régi vidámságot. Hiába 
vette körül családja a legnagyobb szeretettel, hiába volt a legkivá-
lóbb ellátásban része dr. Kanász Nagy László és remek munka-
társai osztályán, a tüdőgyulladást már nem tudta legyőzni. Fá-
radt szervezete pihenni vágyott. 2013. augusztus 10-én hajnal-
ban megpihent.

Egy tartalmas, gyönyörű élet ért véget, egy olyan emberé, aki 
maga volt a jóság, a szeretet...

S hogy mi késztetett e néhány gondolat megírására? Talán 
nem tudtam annak a sok száz embernek megköszönni a kedves, 
vigasztaló szavakat, melyekkel az elmúlt napokban elárasztottak. 
Felemelő érzés látni, ahogyan egy város emlékezik Doktor néni-
jére. Köszönöm szeretett városa lakosságának.

Záródjon e megemlékezés kedvenc írója, Fekete István gon-
dolataival: „Nem múlhatik el a szeretet, s nem múlhatnak el azok 
sem, akiket szerettem, s akiket az emberi lélek múlhatatlanságá-
ban örökké szeretek.”

Dr. Szilárd Éva

Lassan vége a nyárnak és ez-
zel együtt a fesztiválszezon is 
befejeződik. Hazánk talán Eu-
rópában a legtöbb fesztiválnak 
helyet adó ország. Néhány iga-
zán nagy rendezvény mellett 
ezernyi kisebb fesztivál várta 
vendégeit ország szerte. Szóval 
a nyár a szabadtéri, élő zenés 
programok időszaka, amikor az 
ember nem igazán üldögél ott-
hon begubózva, lemezeket hall-
gatva, hanem ha teheti megnézi 
kedvenceit élőben.

Éppen ezért működik úgy a 
zeneipar is, hogy leginkább ta-
vaszra, az ősz elejére, vagy a ka-
rácsonyi szezonra időzítik a le-
mezmegjelenéseket. Az idén két 
olyan album is napvilágot lá-
tott, melyeket már nagyon so-
kan vártak. Az egyik megha-
tározó jelentőségű, több millió 
rajongót magáénak tudó zene-
kar, a másik pedig talán a jövő 
egyik hiánypótló csapata lehet.

A Black Sabbath 13 című al-
bumát évtizedek óta várták már 
a rajongók, hiszen akik az Ozzy 
Osbourne nevével fémjelzett ko-
rai Sabbath-ot kedvelték, azok-
nak 1979-óta kellett erre a pilla-
natra várni. Nem lehetett köny-
nyű dolog megalkotni ezt a le-
mezt, hiszen az volt az eredeti 
cél, hogy ott folytassák ahol an-
no abbahagyták. Ehhez per-
sze az ős-tagokon kívül kel-
lett Rick Rubin producer is, aki, 

meg tudta idézni azt a hangzást 
ami a zenekar akkori megszó-
lalását jellemezte, de úgy, hogy 
ne legyen szokatlan a mai fülek 
számára sem. És sikerült. Vala-
hogy úgy szól, mint egy recse-
gés mentes tökéletesen nyomott 
bakelit lemez. Bődületesen szép 
mély hangszínek „morognak” 
a dalokban. Nos, az előbb em-
lítettem az ős-tagokat – Ozzy, 
Geezer, és Tony mögött nem Bill 
Ward püfölte a dobokat, hanem 
a Rage Against the Machine 
ütőse Brad Wilk. Állítólag 
egészségügyi problémák miatt 
nem tudta Ward vállalni, akiről 
köztudott, hogy súlyos szívprob-
lémákkal küzd már régóta. Ez 
azonban nem vált a zene kárára.

Nem fogom részletesen ele-
mezni az albumot. Meg kell 
hallgatni! Igazi élmény, nincs 
üresjárat és Ozzy döbbenetesen 
jó szövegeket írt minden szer-
zeményhez.

Cikkem másik páciense a 
Spiritual Beggars nevezetű for-
máció. Ez a csapat 1994-ben 
alakult és egyértelműen a het-
venes évek klasszikus hard 
rockját játsszák, persze egy ki-
csit újraértelmezve. Hatalmas 
tudású zenészekről van itt szó, 
akik között van híresebb és 
olyan is aki szinte teljesen isme-
retlen. A vicces az egészben az, 
hogy több énekes is megfordult 
a banda élén, de szinte mind-

egyiknek ugyan olyan hang-
ja van. Gondolom Mike Amott 
zenekarvezető tudatosan válo-
gatta őket. Jelenleg egy Apollo 
Papathanasio nevű görög fic-
kó énekel náluk, de bámulatos 
amit csinál. Az idén megjelent 
Earth Blues című új albumuk 
hallatán úgy éreztem, mint-
ha valamelyik Deep Purple 
tag alkalmi projektjét halla-
nám. Nem úgy értem, hogy 
a Spiritual Beggars egy epi-
gon zenekar lenne, hanem úgy, 
hogy egyértelműen azt a vona-
lat viszik tovább – természete-
sen sajátos módon – mint amit 
a nagy elődök elkezdtek. Az 
énekes sokszor Ian Gillen-hez 
hasonlóan énekel, de szerintem 
több esetben még színesebben 
is. Hatalmas, erős gitártémák, 
szólók, hörgő Hammond orgo-
na, zakatoló dobok adnak ala-
pot az első hallgatásra megma-
radó énektémák és kitörölhe-
tetlen refrénekhez.

A Deep Purple már nem egy 
fiatal zenekar, az utóbbi évek-
ben már többször céloztak arra, 
hogy egyszer eljön az idő, ami-
kor szögre akasztják a hangsze-
reket. Meggyőződésem, hogy 
amikor ez bekövetkezik, akkor 
a Spiritual Beggars veszi át a 
stafétabotot és abszolút hiány-
pótló zenekar lesz ebben a mű-
fajban.

-dh-   

A szervezésért felelős Déryné Kulturális, Turisztikai Sport 
Központ és Könyvtár nevében köszönetet mondok a XV. Karca-
gi Birkafőző Fesztivál előkészítése és lebonyolítása érdekében 
végzett segítségükért, munkájukért és támogatásukért: Do-

bos László polgármester úrnak, továbbá a Karcag Vá-

rosi Önkormányzat Képviselő-testület valamennyi tagjá-
nak a rendezvény lebonyolításához nyújtott támogatását. Kü-
lön megköszönöm a rendezvény fővédnökeinek - dr. Fazekas 

Sándor vidékfejlesztési miniszter úr, Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter úr, Kovács Pál klíma-és energiaügyekért 
felelős államtitkár, Tállai András önkormányzati államtitkár, 
dr. Fekete Zoltán úr, Mezőkövesd polgármestere - segítő tá-
mogatását. 

Köszönöm fő szponzoraink: Karcag Városi Önkormány-

zat, Vidékfejlesztési Minisztérium, a  NAKVI Nemze-

ti Agrár-szaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési 

Intézet, az OTP Bank Nyrt., az Agrosprint Kft., a Sprint 

Natura, az Ipari Park Kft., a Generali Providencia Bizto-

sító Zrt., a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., a Ke-

reskedelmi és Hitelbank Zrt., a Karcagi „Erőforrás” Va-

gyonhasznosító és Szolgáltató Kft., a Kun-Mediátor 

Kft., a Magyar Posta Zrt. Karcagi Kirendeltsége és a 

Madeco Kft. - jelentős anyagi támogatását.
Köszönöm a terméktámogatóknak – Györfi Sándor 

szobrász, Érdemes művésznek, Bódi Ferencnek és a 

Lapidibus Kft.- nek - a fesztivál megrendezéséhez nyújtott 
támogatást.

Megköszönöm a Magyra Nóta és Dal Alapítvány elnöké-
nek, Kolostyák Gyulának a főzőverseny lebonyolítójának, a 
Karcagi Birkafőzők Egyesület valamennyi tagjának, az Egyesü-
let elnökének, Nagygyörgy Jenő úrnak, Sinka István úr-
nak, dr. Czirák László úrnak a DE AGTC KIT Karcagi Ku-

tató Intézet igazgatójának és munkatársainak, Nagy Eme-

sének, a Bengecseg Alapítvány elnökének, Kálmán Imréné 
rendezvényszervezőnek és az Aranykalász Baráti Kör tagjainak, 
Bartháné Diószegi Jolánnak, a Déryné Kulturális Központ 

nyugalmazott munkatársának, Mészáros Zsoltnak, a Karcagi 
Kunlovarda tulajdonosának, a Karcagi Nagykun Népművészeti 
Egyesület tagjainak, dr. Nagy Molnár Miklósnak, a Györffy 
István Nagykun Múzeum igazgatójának és a múzeum munka-
társainak, a Polgármesteri Hivatal vezetőjének Rózsa Sán-

dor jegyző úrnak és a Hivatal munkatársainak, Juhász János, 

Szatmári Péter közterület-felügyelőknek; a Karcag Városi Ön-
kormányzat Városgondnoksága vezetőjének, Molnár Pál igaz-
gató úrnak, Baranyai Imre műszaki csoportvezető, valamint 
munkatársainak, Mészáros Zsoltnénak, az Essen Gyermek-
étkeztetési Kft. vezetőjének és munkatársainak.

Köszönjük mindazoknak a civil szervezeteknek és magánsze-
mélyeknek a hozzájárulását, segítségét, akiknek önzetlen hoz-
zájárulása nélkül az esemény nem valósulhatott volna meg. 

Köszönöm a főzőverseny valamennyi résztvevőjének, 
hogy a fesztivál előkészítése és lebonyolítása kapcsán partner-
ként segítették szervező munkánkat. 

Külön köszönöm a Déryné Kulturális, Turisztikai Sport 

Központ és Könyvtár valamennyi munkatársának a 
rendezvény előkészítésében, lebonyolításában nyújtott kiemel-
kedő és példaértékű munkáját. 

Köszönöm a kulturális programok valamennyi fellépőjének 
és közreműködőjének a színvonalas műsort, külön megköszö-
nöm a mezőkövesdi művészeti egyesületek színvonalas pro-
dukcióját és a szép népművészeti kiállítást. Köszönöm a szak-
mai és a társadalmi zsűri valamennyi tagjának a verseny elbírá-
lásához nyújtott segítséget.

Köszönet médiatámogatóinknak: a Karcagi Hírmon-

dó, a Karcag Televízió, a Mediátor Televízió, a Karcagi 

Szuperinfó és az infoKarcag szerkesztőségeinek a korrekt 
tájékoztatást, tudósítást.

További munkájukhoz sok sikert, jó egészséget, a 

nyárra kellemes időtöltést, jó pihenést kikapcsolódást 

kívánok!

Szepesi Tibor

mb. igazgató

Köszönet

Ősök és utódok
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Az idei nyár ter-
mése az a két, ösz-
szesen mintegy öt-
száz oldalon hu-
szonegy szerzőt 
felvonultató gyűj-
teményes kötet, 
amelyet az Al-
földi könyvté-
ka sorozat da-
rabjaiként je-
lentetett meg a 
Túrkevei Kul-
turális Egyesület és a 
JNSZ Megyei Tudományos 
Egyesület. A Gazdaszemmel 
és az Alföldi családtörténe-
tek címet viselő munkákat 
telt ház előtt, a Györffy István 
Tagiskola aulájában a hétfői 
rendezvények közepette mu-
tatta be dr. Csatári Bálint pro-
fesszor, egyetemi tanár és dr. 
habil Örsi Julianna szerző és 
szerkesztő, a JNSZ Megyei Tu-
dományos Egyesület elnöke. 

A könyvek célja, hogy fel-
hívják a figyelmet azokra a je-
lenségekre, amikkel a mai ma-
gyar társadalom küzd. Érin-
tik tehát a gazdasági terüle-
ten jelentkező problémákat, és 
érintik a családi élet gondjait 
is, támaszkodva ebben a múlt 
eredményeire és történéseire, 
ám ugyanakkor bemutatják a 
jelent is. 

Csatári Bálint professzor 
egy angol szerző gondolata-
ti idézve fejtette ki a Gazda-
szemmel bemutatásánál, hogy 
a vidéki létnek, a vidéki léte-
zésnek tulajdonképpen egyet-
len fontos eleme van, ez pedig 
a munka. A munkának há-
rom kiterjedése, iránya van: 
az egyik a földdel, a talajjal, a 
másik a társadalommal és a 
közösséggel, a harmadik pe-
dig saját lelkünkkel foglako-
zik. Ezek az irányok a Gazda-
szemmel írásaiban is megta-
lálhatók.

- Ennek a könyvnek minden 
oldala mögött valóságos és ér-
tékes munka van, és nagyon 
sajátosan, izgalmasan tárja fel 
mindhárom dimenziót – sum-
mázta a kötetről elmondotta-

kat a professzor. - 
Tehát az ide való 

k ö t ő - dést, a tájat, a föl-
det, annak az eredetét és fon-
tosságát, valamint a közössé-
get... És hát azt, hogy meny-
nyi emberen múlott az, hogy 
egyáltalán vagyunk, hogy ma 
is létezik ez a Nagykunság – és 
hogy az ezt megalkotó szemé-
lyiségek munkája a múltban és 
a jelenben is példaadó...

Dr. Örsi Julianna társada-
lomkutatóként már számos 

tanulmányt szentelt a család 
intézménye múltjának és jele-
nének. Az Alföldi családtörté-
netek című kötet vázát is az ő 
legújabb dolgozatai és felmé-
réseken alapuló elemzései je-
lentik, de ezek mellett több 
kutató tanulmányait, illetve 
családtörténeti írásait olvas-
hatjuk. A családtörténeti ku-
tatások példákat adnak, hal-
lottuk az új kötettel kapcsolat-
ban dr. Örsi Juliannától.

- Ez azért fontos, mert a csa-
lád a társadalom legkisebb 
egysége. Ha ez az alapsejt oly 
mértékben megbomlik és el-
bizonytalanodik, mint napja-
inkban, akkor sürgősen ten-
ni kell azért, hogy a biztonsá-
gát, a stabilitását visszanyerje. 
A kötetben olvasható példá-
kat azért hozzuk, hogy az ol-
vasók gondolatokat, magatar-
tásformákat, viselkedésmódot 
ismerjenek meg belőlük – és ez 
alakítsa az ő gondolatvilágu-
kat, viselkedésüket.

A bemutatott kötetek a Vá-
rosi Könyvtárban vásárolha-
tók meg.

Elek György

Nagykunsági Kulturális Napok

Szűcs Sándor 1903. ok-
tóber 23-án született 
Biharnagybajomban. Az ele-
mi iskola után a püspökladá-
nyi polgári iskolában tanult, 
azután – 1921-től – a debrece-
ni felső-kereskedelmi iskolá-
ba járt, majd 1926-ban a deb-
receni egyetem földrajz-tör-
ténelem szakára iratkozott 
be. Többször is leírta később, 
hogy már gyermekkorától szí-
vesen hallgatta az öregek elbe-
széléseit, tett apró, néprajzi tár-
gyú felfedezéseket, s ez a von-
zalma az egyetemen is meg-
maradt. A tanulmányok és a 
terepen végzett gyakorlatok 
során megismerte a Hortobá-
gyot, a Nagykunságot, a Ti-
sza-mentét. Sokat rajzolt, fény-
képezett és jegyzetelt – főleg a 
folklór, a hiedelmek, babonák, 
mesék, szokások, és a históriák 
meg az érdekes történetek ér-

dekelték. Megismer-
kedett Ecsedi István-
nal, a debreceni mú-
zeum igazgatójával, a 
Hortobágy kutatójá-
val és Györffy István 
professzorral.

A diploma meg-
szerzése után az egye-
temi Földrajzi Inté-
zet díjtalan gyakor-
noka lett, de mert fi-
zetett álláshoz nem 
jutott, 1934-ben haza-
költözött Biharnagybajomba, 
és 1944-ig a családi gazdaság 
dolgait intézte, néprajzi gyűj-
tő utakra járt és írt. Apró, nép-
rajzi tárgyú írásait rendsze-
resen közölték az országos és 
a vidéki lapok, de első tanul-
mányai is napvilágot láttak 
a Debreceni Szemlében és az 
Ethnographiában. Részt vett 
a Táj- és Népkutató Központ, 
majd az Országos Táj- és Nép-
kutató Intézet munkájában. 
Első kötete A régi Sárrét vi-
lága címmel 1942-ben jelent 
meg. Mint későbbi könyvei, ez 
is könyvsiker lett, az olvasókö-
zönség és a néprajztudomány 
is elismeréssel fogadta.

A háború után megszervez-

te a Bihartordán működő Bi-
hari Népfőiskolát, amelynek 
1946-1950 között a vezető-
je volt, de kapcsolatba került a 
Magyar Népi Művelődési In-
tézettel, s egyik vezetője volt 
a Biharmegyei Múzeumi és 
Néprajzi Bizottságnak. 1946-
ban a Misztótfalusi kiadó je-
lentette meg Pusztai króni-
ka című kötetét. Az 1952-ben 
a háborús pusztítás után újjá-
élesztett karcagi múzeum élé-
re került, s a Györffy István 
Nagykun Múzeum igazgatója-
ként dolgozott egészen 1962-ig, 
nyugdíjazásáig. A tíz év alatt 
szorgalmas munkával „újjáé-
pítette” a háborúban elpusz-
tult gyűjteményt. A tárgyak 
gyűjtése és bemutatása, kiállí-
tások rendezése mellett adat-
tár összeállítását is elindította. 
Sorra jelentek meg cikkei, ta-
nulmányai, valamint könyvei: 

1956-ban a Ludas Matyi cim-
borái, ugyanebben az évben 
a Háry János bajtársai. 1957-
ben a Pusztai szabadok című 
kötetét, 1962-ben a Szól a du-
da, verbuválnak című köny-
vét adta ki a Magvető Kiadó. 
1962-ben nyugdíjas lett és vég-
leg Biharnagybajomban ma-
radt. Ekkor kötött házasságot 
a karcagi Nagy Erzsébet Berta 
tanárnővel. Az 1960-as évek-
ben több kötetnyi írást is sajtó 
alá rendezett, kötetté formált, 
ám ezek kiadása csak 2003-tól 
kezdődött meg. A Magvető-
nél 1969-ben megjelent Betyá-
rok, pandúrok és egyéb régi hí-
rességek című könyve szintén 
országos figyelmet keltett. Az 

országos tekintélynek örven-
dő Szűcs Sándor 70. születés-
napját a szülőfalu és a Szolnok 
megyei Múzeumok igazgatósá-
ga is megünnepelte, a Magyar 
Néprajzi Társaság Györffy-
emlékéremmel tüntette ki. 
1977-ben jelent meg Régi ma-
gyar vízivilág című könyve, ám 
ebben az évben meghalt a fe-
lesége, s Szűcs Sándor magára 
maradt. 1982. augusztus 2-án 
hunyt el. Utolsó, saját maga ál-
tal szerkesztett könyve, a Ma-
dárkereső királyfiak című me-
segyűjtemény már halála után 
jelent meg.

A biharnagybajomi születé-
sű író és néprajztudós neve a 
mai napig ismerős akár az új-
ságolvasók előtt is, hiszen tu-
dományos munkáit gyak-
ran idézik, szépírói dolgoza-
tai máig nagy sikert aratnak a 
színpadon, könyvei az olvasók 
között. S ez utóbbiak nemcsak 
megjelenésükkor fogytak el 
napok alatt, a belőlük manap-
ság kiadott válogatások szin-
tén kelendők. A Sárrét, mint 
szülőföld, a Nagykunság, 
mint munkásságának, kutatá-
sainak gyakori terepe hálásan 
emlékezik rá. Karcagon a mú-
zeum falán dombormű látha-
tó, a Látogatóközpontban rö-
vid ismertető olvasható róla, 
de alakját ünnepségeken, ver-
senyeken vagy éppen munkás-
ságát elemző konferenciákon 
idézik meg. Nekünk, karcagi-
aknak megalapozta a múzeum 
mai gyűjteményét, de rendkí-
vül jó mesélőkészséggel előa-
dott, a szájhagyományból me-
rítő történeteiben átmentő-
dött a régi idők sárréti, kunsá-
gi embere is.

A hagyaték felhasználásával 
készült Szűcs Sándor életéről 
az a nagyszerű kiállítás, ame-
lyet augusztus 17-én délután 
dr. Vajda Mária nyitott meg a 
Györffy István Nagykun Mú-
zeumban. Az utazó anyagként 
megalkotott tárlat –– a sárré-
ti gyökerektől a személyes tör-
ténéseken át – tetszetős kivite-
lű, gazdag tartalmú tematikus 
tablókon és sok-sok tárgy, fotó, 
írott dokumentum felvonulta-
tásával mutatja be nekünk az 
író-néprajztudós munkássá-
gát. Azt hiszem az elmúlt évek 
egyik legjobb kiállítása nyílt 
most a múzeumban, ajánljuk 
mindenki figyelmébe. A dr. 
Nagy Molnár Miklóstól ka-
pott tájékoztatás szerint októ-
berig, a karcagi Szűcs Sándor 
konferenciáig marad fenn, va-
gyis még az iskolai osztályok és 
szakkörök is megnézhetik! Ne 
hagyják ki!

Elek György

Nagyszerű kiállítás nyílt 
a múzeumban

Két új könyv
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Az ünnepi beszédet követő-
en kitüntetések és elismerések 
átadására került sor.

Kiváló oktató-nevelő mun-
kájuk, valamint kulturális te-
vékenységük elismeréseként 
a Karcag Városi Önkormány-
zat Képviselő-testülete Kar-
cag Város Kultúrájáért Díjat 
adományozta: Ökrösné Ka-
ra Judit óvodapedagógusnak 
(Madarász Imre Egyesített 
Óvoda, Kinizsi Tagóvodája), 
Pardy Károlyné pedagógus-
nak (Karcagi Általános Isko-
la, Györffy István Tagiskola), 
Horváthné Pandur Tünde 
pedagógusnak (Kiskulcsosi 
Tagiskola), valamint Nagy 
Éva tanárnőnek, a Karcagi 
Nagykun Református Gim-
názium, Egészségügyi Szak-
középiskola és Kollégium pe-
dagógusának. A pedagógusok 
díjainak átadására az intézmé-
nyek tanévzáró ünnepségén 
került sor, ezen ünnepi alka-
lommal Dobos László polgár-
mester az önkormányzat ne-
vében gratulált.

Ugyancsak virágcsokor-
ral köszöntötték a Pedagógus-
nap alkalmából Brunszvik Te-
réz díjjal kitüntetett Szarka 
Lászlónét, a Madarász Im-
re Egyesített Óvoda vezető-
jét, Ábrahám Istvánnét, a 
karcagi Kátai Gábor Kórház 
ny. szakápolóját, aki a Vörös-
keresztes Munkáért kitünte-
tés arany fokozatát vette át a 
fővárosban. Ez alkalommal 
gratuláltak Györfi 
Sándor szobrászmű-
vésznek, aki néhány 
hete Podmaniczky-
díjban, és dr. Kapu-
si Lajos főorvosnak, 
aki a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Egészségügyi Díjban 
részesült

Karcag Városi Ön-

kormányzat Képviselő-tes-
tülete a sportéletben elért ki-
emelkedő nevelő-oktató mun-
kájáért, szervezői tevékeny-
ségéért Futóné Szabó Margit 
pedagógusnak a Karcag Város 
Sportjáért Díjat, Ling Róbert 

r. őrnagynak – a város közbiz-
tonságáért végzett kiemelkedő 
szakmai munkájáért – a Kar-
cag Város Közbiztonságáért 
Díjat adományozta. A Karca-
gért Emlékérmet ebben az év-
ben Szentesi Lajos, a refor-
mátus egyházközség főgond-
noka, Varjú Mátyás kovács-
mester és dr. Zsembeli József 
kutatói főmunkatárs vehet-
te át. 

Augusztus 15-én Szolno-
kon, a Megyeházán is díj-
átadó ünnepségre került sor, 
ahol Elek Eszter (Polgármes-
teri Hivatal, Karcag) Jász-
Nagykun-Szolnok Megye Eu-
rópa Díjban, Koppány Mária 
előadóművész Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közműve-
lődési Díjban, Kun Csilla 
(Karcagi Többcélú Kistérsé-
gi Társulás Szociális Szolgál-
tató Központ) Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Szociális 
Díjban, Kovácsné Szendrei 
Borbála (Varró István Szak-
iskola, Szakközépiskola, Ál-
talános Iskola és Kollégium, 
Arany János Tagiskolája) Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Pe-
dagógiai Díjban, Rózsa Sán-
dor Karcag város jegyzője, 
Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Önkormányzati és Köz-
igazgatási Díjban, Tyukodi 
László népi faszobrász Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei 
Művészeti Díjban, ifj. Gyar-
mati Imre sportoló Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei 
Testnevelési és Sport Díjban 
részesült.

A kitüntetések átadását 
Bárdosi Ildikó népdalénekes, 
a Népművészet Ifjú Mestere és 
Molnár Miklós népzenész ün-
nepi műsora követte.

Elek György

A Szent István napi 
Aratófelvonulás menetét a 
Múzeumpark Kálvin utcai 
bejáratánál köszöntötte a 
város polgármestere és itt, 
a parkban folytatódott az 
új termést, az új kenyeret 
köszöntő ünneplés. A he-
lyi néptánc csoportok mű-
sorát követően ifj. Hubai 
Imre, a Nemzeti Agrárka-
mara alelnöke üdvözlése 
után dr. Fazekas Sándor 
vidékfejlesztési miniszter 
köszöntötte a kenyérszen-
telésre összegyűlt karcagi-
akat. Mint mondta, az új 
kenyér felidézi azt a sok-
sok kemény munkával töl-
tött órát, „amelyet azért 
kell végigdolgozni, hogy 
jó kenyér kerüljön az asz-
talra, boldoguljunk, hogy 
legyen megélhetés, legyen 
élet.”

Aratófelvonulás és kenyérszentelésSzent István király 
ünnepén

Folytatás az 1. oldalról
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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 

Az Erzsébet-tábor keretében 
szervezett Hunyadi Járat 2013 
pályázaton két csoport vett 
részt, ahol összesen 250 fiatal 
utazott. Gyermekprogramok-
kal és díszsortűzzel várták a 
Belgrádból, a Hunyadi-járaton 
Magyarországra hazaérkezett 
10. osztályos, valamint a Ka-
locsán hozzájuk csatlakozó 
6. osztályos Erzsébet-táboros 
gyerekeket. A 10. osztályosok 
részt vettek a Hunyadi-szobor 
koszorúzásán, majd - csatla-
kozva a 6. osztályosokhoz - 
rendhagyó történelem órán 
vettek részt a Hadtörténeti In-
tézet és Múzeumban. Az Or-
szággyűlés 2011-ben nyilvání-
totta július 22-ét a nándorfe-
hérvári diadal emléknapjává.

2013. 07. 22-én Budapes-
ten kötött ki a Széchenyi Ist-
ván térnél az a szárnyashajó, 
amely a fiatalokat szállította. 
Az idősebb, 10. évfolyamos di-
ákok és kísérőik látogatást tet-
tek a nándorfehérvári csata 
helyszínén (a mai szerb fővá-
rosban, Belgrádban), ahol tör-
ténelmi előadásokkal egybe-
kötött hajókiránduláson vet-
tek részt a Vaskapu szoroshoz, 
valamint számos környékbeli 
emlékhelyre ellátogattak. Ők 
4 napos kiránduláson vettek 
részt. Magyarországra vissza-
érkezve csatlakoztak fiatalabb, 
hatodikos diáktársaikhoz Ka-
locsán (akik két napos kirán-
dulásra indultak), ahol sátor-
táborral, sárkányhajózással 
és különböző hadijátékokkal 
várták őket, valamint táncbe-
mutatók és történelmi progra-
mok segítségével mélyülhettek 
el jobban az 1400-as évek vilá-
gában.

Erdeiné Kubicsek Krisztina, 
a Karcagi Nagykun Reformá-
tus Általános Iskola 6.B. osz-
tályfőnöke így összegezte a ki-
rándulást:

Fantasztikus programok 
voltak, rengeteg ember gon-
doskodott arról, hogy a gye-
rekek jól érezzék magukat és 
persze mi is. Azt hiszem min-
denkinek, aki részese volt 
ezeknek a napoknak egy örök 

emlék, élmény marad. A szál-
lásunk volt az, ami a többi 
dologhoz képest nagyon sze-
rény volt. Igen nomád körül-
mények között kellett alud-
nunk, de egy éjszakát min-
denki kibírt. A több száz 
gyerek és felnőtt egy óriá-
si katonai sátorban volt elhe-
lyezve, és ami jó hírként szol-
gált az az volt, hogy volt alat-
tunk katonai tábori ágy. A 
matrac állapota és illata bő-
ven hagyott emléket ben-
nünk. Örültünk ám ennek is, 
mert ezek nélkül igazán bor-
zasztó lett volna!

Kalocsán cserkészek veze-
tésével múlattuk az időt. Sár-
kányhajóztunk a Dunán, 
Öko-vetélkedő is volt, ahol a 
gyerekek próbálták kitalál-
ni, hogy vajon melyik kate-
góriába sorolhatják a szülő-
ket. Kaptunk igazi cserkész 
tanácsot a kirándulásokhoz, 
majd olyan régi népi játéko-
kat játszattak a gyerekekkel, 
hogy még csak nem is hallot-
tunk róla a kollégákkal: mi is 
sokat tanultunk. Volt „tábor-
tűz”: igaz, nem olyan hatal-
mas, mert tűzgyújtási tilalom 
volt. Csak olyan kis aranyos, 
amelyet mécsesek jelképeztek. 
Szintén a cserkészek elevení-
tették fel bennem a gyerek-
korom hangulatát. Igazi, ré-
gi tábori dalokat tanítottak, és 
amit a több száz gyerek együtt 
énekelt. Éjszaka volt némi kis 
szunyókálás, többre nem fu-

totta. Hajnali fél 6-kor már út-
ra készen voltunk, mentünk 
a szárnyashajókhoz, azok-
kal mentünk fel Budapest-
re. Megérkezésünk alkalmá-
ra volt katonai tiszteletadás: 
sortűz a parton, a katonai ha-
jókon, voltak katonai zené-
szek. Az ő vezetésükkel vo-
nultunk fel a várhoz. Nagy él-
mény volt, bár menet közben 
néha azt hittem, hittük, hogy 
meghalunk a melegtől és a fá-
radtságtól. Szalmakalapban 
és parasztingben kellett men-
ni mindenkinek, ezeket aján-
dékba kaptuk. A Hadtörténe-
ti Múzeumban pedig rendha-
gyó történelem órák voltak, 
ahol eljátszatták a gyerekek-
kel a nándorfehérvári ütkö-
zetet igazán eredeti ötletekkel 
fűszerezve. Valahol tudtam 
én azt, hogy úgyis jól fogom 
érezni magam, de legmeré-
szebb álmaimban sem gondol-
tam volna, hogy ekkora élmé-
nyekkel gazdagodom. És per-
sze ismét hozzá kell tennem, 
hogy azért a gyerekek is tettek 
hozzá jócskán a személyes va-
rázsaikkal.

Kovács Nóra és Halasi Pé-
ter 6.B osztályos tanulók él-
ményeik között a programok 
sokaságát és a szállást emelték 
ki, úgy vélik, hogy a Hunyadi-
Járat elérte célját.

Cikk: Halasi András
Fotók: Erdeiné Kubicsek 

Krisztina

Hat ország – Szerbia, Ro-
mánia, Németország, Anglia, 
Skócia és Magyarország – 164 
sportolója vett részt a XXIII. 
Szent István Kupa Karcagon, a 
Városi Sportcsarnokban lezaj-
lott küzdelmeiben.

A kupa eredetileg megyei 
szervezésű verseny volt, ám 
immár harmadik alkalommal 
városunkban rendezik meg, s 

Csornai Csaba, a lebonyolítást 
végző Kováts DSE asztaliteni-
szezőinek vezetője szerint re-
mény van arra, hogy e rangos 
torna tartósan Karcagon ma-
rad majd.

A kétnapos rendezvényen 
362 nevezést fogadtak, s a ha-
gyományos versenyek között 
helyet adtak egy Angliából el-
indult újdonságnak, az ún. 
„kopogós” versenynek. (Nevét 
onnan kapta, hogy az ütőkön 
egyszerű smirgli helyettesíti 

a megszokott borítást, vagyis 
a játék, az ütések hangja sok-
kal erősebb. Elképzelhetjük a 
visszhangzó csarnokot, amikor 
a 16 asztalon folyt így a játék.)

A Szent István Kupa ered-
ményei (csak első helyezet-
tek névsorát közöljük): Férfi, 
egyéni:Pálosi Balázs (Pénzügy-
őr SE), férfi, páros: Zakar Kris-
tóf - Katona Gergely (Büki Tk. 

– Cegléd), ifjúsági kategória – 
fiú: Wheeler, Chris (Skócia), if-
júsági kategória – leány: Kiss 
Réka (Univer, Kecskemét), ser-
dülő kategória – fiú: Mihalovity 
Dominik (Horgos, Szerbia), ser-
dülő kategória – leány: Fehér 
Zsófia ( Orosháza), újonc kate-
gória – fiú: Varga Balázs (Oros-
háza), újonc kategória – leány: 
Payer, Denis (Anglia). A Kopo-
gós verseny győztese: Türei Fe-
renc (Univer, Kecskemét).

Elek György

Vasárnap délelőtt a Var-
ró István SzKI pályáján ke-
rült sor a kulturális napok ren-
dezvényei között meghirdetett 
streetball bajnokságra. A ko-
sárlabdapályát teljes terjedel-
mében elfoglaló és a kétségte-
lenül már a nyár végét sejtető 
melegben is igen intenzív ver-
sengést mutató eseményen ti-
zenkilenc csapat csapott össze.

- Érezhető, hogy a hosz-
szú hétvége és a remek időjá-
rás miatt nagyon sokan a csa-
ládi programok mellett döntöt-
tek – mondta a torna értékelé-
sére felkért Fodor Csaba tanár 
úr, aki a street ball bajnoksá-
gok egyik legaktívabb szerve-
zője. - De ennek ellenére is na-
gyon sok csapat érkezett, hi-
szen a nyílt kategóriában, ahol 
a 18 év felettiek játszanak 8, a 
középiskolások kategóriájá-
ban 6, míg az általános iskolá-
sok kategóriáiban 5 csapat ver-
senyez és nemcsak Karcagról, 
hanem vidékről is érkeztek ko-
sarasok.

A játék elnevezése utcai ko-
sárlabdát, tehát szabadtéri 
sportágat jelent, és ehhez való-
ban nagyszerű idő volt.

Eredmények
Általános iskolások: 10 éve-

sek kategóriája: 1. helyezett: 
Anakondák csapata. 12 évesek 
kategóriája: 1. helyezett: MZPT 
csapata (Pataki Máté, Kósa 
Zoltán, Kovács Péter,Kovács 
Tibor).

Középiskolások: Lányok: 
1. helyezett: SPIRIT (Egedi 
Lilla,Varga Vivien, Bérczi Dó-
ra, Vigh Dóra). Fiúk: 1. helye-
zett: Jobb mint a semmi (Kis 
Tamás, Rácz János, Ábrahám 
Máté, Bíró Adrián).

Felnőttek: 1. helyezett: Leg-
felnőttebbek (Rideg László, Si-
mon László, Kovács István, 
Hajdú Gábor)

A dobóversenyek győztesei
Általános iskolások: 10 éve-

sek kat.: 1. Nagyfejeő Flórián. 
12 évesek kat.: 1. Kósa Zoltán. 
Büntetőkirály: 1. Tóth Noémi.

Középiskolások: Leányok: 1. 
Bérczi Dóra. Fiúk: 1. Ábrahám 
Máté. Büntetőkirály: Kabai Di-
ána. 

Felnőttek: 1. Hajdú Gábor. A 
legjobb 3 pontos dobó: Pádár 
Milán 

Elek György

Hunyadi Járat 2013 Nagykunsági Kulturális Napok

Szent István Kupa 
asztalitenisz verseny

Nyárbúcsúztató bajnokság
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 130 m²-
es kertes családi ház tulajdonostól 
alkuképesen 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 
közel, reális áron, sürgősen eladó. 
Karcag, Kórház u. 1. Tel.: 06/30-544-
3673.
Karcag csendes utcájában 100 m²-es 
családi ház több generációnak is ga-
rázzsal, műhellyel, 3 fázis, összközmű, 
gázkonvektor + 3 cserépkályha alku-
képesen, akár fizetési könnyítéssel el-
adó. 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.
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. alat-
ti kertes családi ház részletfizetéssel is 
eladó. Érd.:06/30-249-1350

Karcagon 3 szobás, összkomfortos 
családi ház eladó. Értékegyeztetéssel 
2 .emelet ig lak ást  b es z ámítok ! 
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

Két szobás, nappalis ház eladó vagy 
cserélhető. Érd.: Kg., Arany J. u. 4.

Karcag, Gépgyár u. 28. sz. alatt egy-
szobás, 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) 
családi ház eladó, ill. lakáscsere érték-
megegyezéssel érdekel. Tel.: 06/20-
504-3708.

Földet vásárolnék a Kunhegyesi úton 
vagy a Kis úton. Tel.: 06/30-507-1510.

Városközpontban 3 szobás, földszin-
ti lakás eladó vagy kertes házra cserél-
hető. Tel.: 06/20-497-0487.
A Kórház úti lakótelepen 51 m²-es II. 
emeleti, felújított, kétszobás lakás 
eladó vagy hosszú távra kiadó. Tel.: 
06/30-439-8880.
Kórház úti lakótelepen Büfé üzlethe-
lyiség eladó. Tel.: 06/30-226-3198.
Budapesttől 17 km-re Péteriben 42 
m²-es, téliesített üdülőház eladó. 
Minden megoldás érdekel. I.ár: 3,5 M 
Ft. Tel.: 59/328-371.

Albérlet
Albérletet keresek Karcagon. Tel.: 
06/30-238-2494.
Társasházi lakás albérletbe kiadó. Érd.: 
Kg., Kossuth L. u. 10/a.

Állat
Félperzsa kiscicák elvihetők. Tel.: 
06/70-329-2792.
Tacskó mix kiskutya jelképes össze-
ért elvihető (3.000 Ft-ért). Tel.: 06/70-
410-8289.
Kopasztott csirke eladó! Vágás min-
den pénteken. Megrendelést csü-
törtök délig szíveskedjenek leadni! 
Karcag, Soós I. u. 12. Tel.: 59/311-969 
vagy 06/30-244-5160.
Kopasztott kövér kacsa eladó! Vágás 
minden pénteken. Megrendelést csü-
törtök délig szíveskedjenek lead-
ni! Szeptemberben még tavalyi áron! 
Karcag, Soós i. u. 12. Tel.: 59/311-969 
vagy 06/30-244-5160.

Üdülés
Berekfürdői apartman kiadó. SZÉP 
kártya elfogadó hely. (Geréné). Tel.: 
06/30-535-4907.
Egy hetes üdülő jog Soporton Club 
Hotelba november 10-16-ig, 2-3 fő ré-
szére átadó. Tel.: 59/312-603 (este).

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 1 db függöny karnis, 1 db utazó 
ágy. Tel.: 59/314-094 (délután).
L-GO rokkantkocsi eladó. Tel.: 06/30-
494-7993.
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.

Reális áron, értéknek megfelelően el-
adó: 1 db nagyméretű franciaágy, exk-
luzív kézzel szőtt fűzfa + fenyőfa ke-
rettel; 1 db egyedi előszobafal tükör-
rel; 1 db kovácsoltvasból előszoba-
fal; 5 részből álló, alig használt újszerű 
konyhabútor (mosogató nélkül); 1 db 
tölgyfa gurulós zsúrkocsi; 1 db Lehel 
fagyasztós kombinált hűtőszekrény 
üzemképesen; 1 db vitrines, 3 ajtós 
szekrény; 1 db vitrines bárszekrény; 1 
db szobaasztal; 1 db kihúzhatós gyer-
mekheverő; 1 db kombinált olasz ba-
bakocsi; 1 db működőképes, vezeté-
kes gáztűzhely. Csak vevőszándékú 
vásárlóknak! Viszonteladók kímélje-
nek! Tel.: 06/70-300-9730.

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

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

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

Hagyatékból eladók: 1 db világos ele-
mes és 1 db sötét akasztós, vitrines 
szobabútor; heverők; fotelok; aszta-
lok; szőnyeg; 4,5 m létrák; lócák; 380-
as kalapácsos daráló; 380-as takar-
mánykeverő; 220-as kis daráló; Robi 
utánfutó; hódfarkú cserép; mázsa súly-
lyal; 380-as korongos fűrész; vízszi-
vattyú; kosaras üvegek (20-25 litere-
sek) és kerti szerszámok. Tel.: 06/30-
553-4773 (16 órától), 06/30-617-8891.

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 lean-
der. Tel.: 06/30-455-6092.

Eladó 2 db ágyneműtartós heverő jó 
állapotban, 1 db akasztós szekrény, 
hűtő és fagyasztó kombi, faláttöréses 
konvektor (alig használt), malacvályúk, 
zuhanyrózsa, fali kézmosó, nyúlket-
recek, 1 db színes TV. Tel.: 59/311-962.

Eladó megkímélt állapotú Zanussi 
elöltöltős automata mosógép (35.000 
Ft), és Zanussi kombinált hűtő-fa-
gyasztó (25.000 Ft). Érd: Kg., Kerekes I. 
u. 55. (Halbolt).

Lengyel vázú női kemping kerékpár 
felszerelve eladó. Tel.: 59/312-603 (es-
te).

Gáztűzhely szerelőt keresek T-2-4 át-
vizsgálására Berekfürdőbe. Tel.: 06/30-
462-7141.

Lépcsőzőgép, felülést segítő, súly-
zókészlet (1,2,3 kg), használt mosdó-
kagyló, új üveg mosdókagyló csap-
teleppel együtt, beton „I” gerenda, 
120x150 cm-es bontott ablak eladó. 
Tel.: 06/70-423-7568 vagy 06/70-611-
5013.

Díszállat ketrecek, kézi elektromos 
masszírozógépek, rendszám nélkü-
li SKIF sátras utánfutó eladó. U.ott ga-
rázs közművesített telken és a végé-
ben két közművesített garázstelek el-
adó. Minden megoldás érdekel. Tel.: 
59/328-355.

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 ker-
tes házamban. Tel.: 06/30-384-0490.
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fizet-
ni? Végrehajtás van folyamatban? 
(Személyi hitel, hitelkártya, jelzálog 
hitel, stb.) Ne késlekedjen, kérjen se-
gítséget! Mi segítünk! Tel.: 06/70-314-
4403 vagy 06/30-647-7324.
Minőségi termelői borok az or-
szág legjobb borászaitól. KARCAGI 
BORHÁZ. Kg., Deák krt. 77. Tel.: 06/30-
928-3073. www.karcagiborhaz.hu 
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát 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 átfedése táb-
lás zsindellyel, cseréppel, lindabbal. 
Ereszcsatornák cseréje, bádogos mun-
kák végzése garanciával. Filagóriák 
építése, homlokzat festése, hőszige-
telése. 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, alapok 
ásását; udvarok, terepek takarítását, 
tisztítását; bármilyen nemű földmun-
kákat, ácsmunkákat; tető építését, 
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.
Cserépforgatást, tetőjavítást, teljes kö-
rű építőipari munkát vállalunk. Tel.: 
06/30-599-9238.
Hőszigetelést, burkolást, festést, salét-
romos házak vízzáró, légáteresztő va-
kolását, kőművesmunkákat, bontást, 
átalakítást, tetőmunkákat vállalunk 
garanciával, szaktanácsadással. Tel.: 
06/30-432-6081.
Fürdőszobák bontását, teljes körű fel-
újítását, burkolását, vízvezeték szere-
lését, mindenféle kőműves munkákat, 
szobafestést, tervezését, szaktanács-
adást garanciával vállalunk. Akció! 
Burkoláshoz ingyen ragasztó jár! Tel.: 
06/30-996-3033.
Családi rendezvény, esküvő, bará-
ti összejövetel, osztálytalálkozó, gye-
rekzsúr stb. megrendezését vállalja a 
Diáktanya Büfé. Korrekt árak, figyel-
mes kiszolgálás. Tel.: 06/20-322-1540.
Fehér galambok röptetése esküvőn, 
születésnapon, temetésen, céges ren-
dezvényen, vagy igény szerint bármi-
lyen alkalomból. Alkalomhoz illő fel-
szereléssel és kiegészítőkkel Karcagon 
és környékén. Továbbá a közterüle-
tet szennyező galambok befogása. 
Mindkét szolgáltatás engedélyezett 
és számlaképes. Kapcsolatfelvétel: 
06/30-310-3497 (Karcag).

Apróhirdetés
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Házasságkötés

2013. augusztus 8.
Vadai Anikó és Sarkadi Ist-
ván
2013. augusztus 9.
Kanalas Klaudia és Varga 
Ferenc
2013. augusztus 16.
Erdős Tünde és Horváth Gá-
bor
2013. augusztus 17.
Ács Tünde és Bézi Sándor
Soltész Mária és Varga Lajos
Andrási Gabriella és Kurucz 
Zsolt Csaba

Születés

Laczikó Orsolya – Szabó 
Zoltán
Kg., Rövid u. 7.  Bence
Molnár Margit Enikő – Tóth 
István
Kg., Deák krt. 9. 
 Tímea Dorina
Fazekas Csilla Zsuzsánna – 
Padányi Tibor
Kg., Hunyadi u. 1/a. 
 Magor Tibor

Halálozás

Melegh István
 Karcag (1948.)

RENDŐRSÉGI HÍREKRENDŐRSÉGI HÍREK

Lapzárta: 

2013. szeptember 2. (hétfő) 12 óra

Augusztus 25. vasárnap
 9 – 12 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco

Augusztus 31. szombat
 8 – 13 óráig Berek Patika 

– Kiss A. utca

 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár - Tesco

Szeptember 1. vasárnap
 9 – 12 óráig Berek Patika 

– Kiss A. utca

Szeptember 7. szombat
 8 – 13 óráig Betánia – 

Széchenyi sgt.

 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco

Szeptember 8. vasárnap
 9 – 12 óráig Betánia – 

Széchenyi sgt.

A fenti időpontokon túl sür-
gős esetben egészségügyi ellá-
tás a Háziorvosi ügyeleten (Kar-
cag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Megyei I. osztályú bajnokság
Karcag – Törökszentmiklós 
1:1 (0:0)

Karcag, 100 néző. Jv.: Tóth 
P. Segítői: Szabó J., Kormos B.

Karcag: Moga, Ko-
vács L., Orosz, Kovács Cs., 
Szentannai, Szívós G., Szí-
vós Gy., Nagy R. (Berczi), 
Bukovszki, Szőke R. (Hamar), 
Erdei

Edző: Orosz István
A tizedik percben Nagy D. 

35 m-es szabadrúgását Moga 
szögletre tolta. A harminca-
dik percben Szívós Gy. hatal-
mas léc alá tartó lövését Ha-
gyó szögletre tolta. A nyolc-
vanegyedik percben Váradi 
elhúzott a jobboldalon és kö-
zeli lövésébe Moga még be-
leért, de az erős lövés a háló-
ba vágódott (0:1). A nyolcvan-
nyolcadik percben Bukovszki 
baloldali szabadrúgását Orosz 
az ötös sarkáról a hálóba fejel-
te (1:1).

Jók: Bukovszki, Erdei, Szí-

vós Gy., Moga ill. Hagyó, 
Medgyesi, Héder R., Nagy D. 
Váradi

Szecsei József: Egy jól felké-
szített Karcag otthonában ér-
tékes pontot szereztünk.

Orosz István: Elkezdtük a 
bajnokságot, de lehetett volna 
jobb is az eredmény.

Ifjúsági mérkőzés

Karcag – 
Törökszentmiklós 1:5

Karcag: Fábián, Horváth, 
Németh, Szőke N., Magyari, 
Terjék, Balogh Cs., Horváth 
G., Ungi, Kábai, Földi

Cserék: Oros, Balogh J., 
Szajkó, Kónya, Lázók.

Edző: Varga László
Góllövők: Földi ill. Farkas 

(2), Ladányi, Suki (2).
Varga László: Akarat gyen-

gék voltunk a játékban. Gratu-
lálok az ellenfélnek.

B. I.

Labdarúgás

A Kunmadarasi Rendőr-
őrs beosztottja 2013. augusz-
tus 7-én 16 óra körüli időben 
garázdaság vétség elköveté-
sének megalapozott gyanú-
ja miatt előállította B. Csaba 
40 éves és F. Elemér 37 éves 
kunmadarasi lakosokat. A 
rendelkezésre álló adatok sze-
rint a két férfi 2013. augusz-
tus 7-én a délutáni órákban az 
egyik üzlet előtt bántalmazott 
egy helyi lakost, aki ennek kö-
vetkeztében sérüléseket szen-
vedett.

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság beosztottjai 2013. augusz-
tus 8-án a délutáni órákban 
szabálysértési őrizetbe vettek 
egy 31 éves helyi lakost, mivel 
a férfi megszegte az ellene ho-
zott távoltartó végzés szabá-
lyait. 

Lopás bűntett elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja mi-

att büntetőeljárás indult há-
rom személlyel szemben, akik 
a rendelkezésre álló adatok 
szerint 2013. augusztus 10-én 
bementek egy kunmadarasi 
lakóházba, és onnan italokat, 
és ruhaneműket tulajdonítot-
tak el. A gyors rendőri reagá-
lásnak köszönhetően az elkö-
vetőket és bűntársukat rövid 
időn belül beazonosították, el-
fogták, és gyanúsítottként ki-
hallgatták. Az ügyben a Kar-
cagi Rendőrkapitányság indí-
tott eljárást. 

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság büntetőeljárást indított lo-
pás vétség elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt A. 
Ilona soproni lakos ellen, mi-
vel a nő 2013. augusztus 10-én 
a délutáni órákban az egyik 
helyi áruházból különböző ér-
tékeket tulajdonított el. A tol-
vajt elfogták, és előállították. 

A Kováts DSE asztalitenisz 
csapta várhatóan szeptember 
közepén kezdi el az új bajno-
ki szezont az Észak-magyar-
országi csoportban. A rendel-
kezésre álló játékoskeret 6 fő, 
zömmel az NB III-as csapat 
tagjai, kiegészítve egy új iga-
zolással: Imrei Ferenc Szolno-
ki Honvédból érkezett, és egy 
saját nevelésű ifjúsági Nagy 
Norberttel. Szeretnének még 
egy főt biztonsági tartalékként 
leigazolni. A csoportban több 
Szolnok megyei csapat is sze-
repel – Mezőtúr, Kisújszállás 
és Jánoshida is itt nyert beosz-
tást. A felkészülést augusztus 
első napjaiban kezdik el, he-
ti két edzéssel – hétfőn és csü-
törtökön. Két játékosuk edző-
partnerként részt vesz külön-
böző edzőtáborokban, ame-
lyek segítik a felkészülésüket. 
A megyei I. osztályú csapat a 
régi összeállításban fog sze-
repelni. Ez év őszétől a me-
gyei szövetség beindítja a me-

gyei II. osztályú bajnokságot 
is, melyen elsősorban a jól sze-
replő amatőrök részére bizto-
sít megmérettetést. Ebben a 
bajnokság két-három fős csa-
patot akarnak indítani. A fel-
készülés hasonlóan az NB-s 
csapathoz, heti két edzéssel 
történik. 

A következő időszak nagy 
versenye lesz a Megyei Aszta-
litenisz Szövetség és a Kováts 
DSE szervezésében a XXIII. 
Szent István kupa nemzetkö-
zi verseny megrendezése au-
gusztus 17-18-án. A verseny-
re közel 350 nevezést várnak. 
Augusztus 19-én hétfőn ren-
dezik meg a II. Alkotmány 
kupát, mely egyben Karcag 
város egyéni amatőr bajnok-
sága is. A versenyre minden-
kit várnak.

Edzési időpontok: hétfőn 
és csütörtökön 16 – 19 óráig a 
Városi Sportcsarnokban.

B. I.

NB II-es asztaliteniszezők 
szezon előtt

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


