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A múlt héten szombatra 
hirdették meg a szervezők a 
TeSzedd! elnevezésű környe-

zettisztogatási akció idei for-
dulóját. A néhány éve indult, 
önkéntes munkára épülő kör-
nyezetvédelmi kezdeménye-
zés ismét sikeres volt. Az or-
szág 1075 településén száz-

ezernél többen szedték a lakó-
helyen, a települések peremén, 
utak mellett, erdőkben fel-

lelt szemetet. A mindig hatal-
mas eredményeket produkáló 
munkából a nagykunsági tele-
pülések is kivették a részüket.

Nagy érdeklődés mellett 
tartott lakossági fórumot az 
Elektronikai Hulladékhaszno-
sító Kft. 2013. szeptember 13-
án a Déryné Kulturális Köz-

pont mozitermében, melynek 
mottója, és egyben már a cég 
szlogene, az „e-hullandék.újra-
gondolva.” volt.

A Karcag város határában 
megvalósuló 3,6 Mrd forint ér-

tékű beruházás következtében 
170 új munkahely létesül. Az 
üzemben az elektronikai hul-
ladékfeldolgozás az Andritz 
MeWa Kft. által forgalmazott 

legkorszerűbb német technoló-
gián keresztül fog megvalósul-
ni, ami valamennyi környezet-
védelmi előírásnak megfelel.

Önkéntesen a tiszta Magyarországért!

Lakossági fórumot tartott 
az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft.

Folytatás a 4. oldalon

Folytatás a 3. oldalon

Tiszteletbeli nagykunkapitánnyá 
avatták Horváth Lászlót

Kunszentmiklóson válasz-
tották tiszteletbeli nagykun-
kapitánnyá Horváth Lász-
ló tiszteletbeli kazah konzult, 
az L.A.C. Holding tulajdono-
sát. Az első szeptemberi szom-
baton megtartott avató ünnep-
ségen részt vett a Kunszövetség 
elnöke, dr. Fazekas Sándor vi-
dékfejlesztési és Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter is.

A Kunszövetség elnöksége 
2013 tavaszán nyújtott be ja-
vaslatot a Nagykun Hagyo-
mányőrző Társulás Tanácsá-
hoz Horváth László tisztelet-
beli nagykunkapitánnyá ki-
nevezése ügyében, lévén a 
kiváló üzletember és tisztelet-
beli kazah konzul munkája so-
rán sokat tett a kunok ügyé-
nek képviseletében belföld-
ön és külföldön egyaránt. A 
kunszentmiklósi avatási ün-
nepségen Kecze István, Kisúj-
szállás polgármestere, a Nagy-
kun Hagyományőrző Társu-
lás Társulási Tanácsának elnö-
ke ismertette a tanács döntését, 
amellyel Horváth Lászlónak a 
kunok képviselete érdekében 
végzett munkája elismerése-
ként a tiszteletbeli nagykunka-
pitányi címet adományozta. 

A kapitányi eskü letételét kö-

vetően Kecze István átnyújtot-
ta a címről szóló tanúsítványt, 
majd Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter átadta a 
kapitányi pecsétet. Az újdon-
sült tiszteletbeli nagykunkapi-
tány dr. Fazekas Sándor vidék-
fejlesztési minisztertől, a Kun-
szövetség elnökétől vehette 
át a kapitányi medált, Kovács 
Sándortól, a Jász-Nagykun-
Szolnok megyei Közgyűlés el-
nökétől pedig a kapitányi kula-
csot kapta. Horváth György, a 
2000-ben elsőként megválasz-
tott nagykun kapitány adta át 
Horváth Lászlónak a kapitányi 
kardot. 

Az ünnepség köszöntők-
kel és ajándékozással foly-

tatódott, Bődi Szabolcs, 
Kunszentmiklós polgármes-
tere köszöntötte Horváthné 
Ferkai Mercédesz kapitányné 
asszonyt, majd a Kazah Köz-
társaság magyarországi nagy-
követsége képviseletében 
Galizhman Amirov tanácsos, 
a nagykövet helyettese, Kairat 
Karabajev első titkár és Do-
bos László karcagi polgármes-
ter ajándékozta meg a tisztelet-
beli nagykun kapitányt. Pintér 
Gyula református lelkész, va-
lamint Vangel Imre katolikus 
plébános imája, s a Kun Mi-
atyánk után Horváth László 
mondott köszönő beszédet az 
esemény zárásaként.

EiK

Felújítják a Zöldfa utcai Idősek Otthonát
A múltkoriban hírt adtunk arról, 
hogy a nyár végére megüresedett 
a tanyasi kollégium, azt azonban a 
közelben lakók jól tudják, az épü-
let manapság sem lakatlan: átme-
netileg ide költöztek a Zöldfa ut-
cai Idősek Otthona lakói. A Zöldfa 
utcai épületen ugyanis hamarosan 
nagy munkák kezdődnek.

- Az Idősek Otthonát a Kar-
cagi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás üzemelteti, de az épület 
a város tulajdona – mondja a 
várható munkákról megkérde-
zett Dobos László polgármester. 
- Bár az épület az 1970-es évek-
ben épült, mára sok minden el-
avult, elöregedett benne és raj-
ta. Elsősorban a tető és a nyí-
lászárók várnak felújításra, de 
néhány olyan komfortosításra 
is szükség van, ami az ottlakók 
életét és a munkavégzést jobbá 
teszi. Százmilliós nagyságren-

dű beruházásról van szó, ami 
már régóta esedékes, önerőből 
viszont nem tudtuk volna vég-
rehajtani. Most egy nyertes pá-
lyázatnak köszönhetően kez-
dődhetnek el a munkák.

A felújítás jelenleg az elő-
készítés szakaszában van, ám 
Dobos László szerint már abba 
a fázisba értek, amikor lefoly-
tatásra kerülhet a közbeszerzé-

si eljárás. Ennek végével elkez-
dődhet a kivitelezés.

Nagy munkákról van szó, 
ezért is volt szerencsés, hogy a 
tanyasi kollégium kiürült épü-
lete rendelkezésre állt, s kisebb 
átalakításokkal alkalmas lett 
arra, hogy az Idősek Otthona 
jó körülmények között „átme-
neti otthonra” leljen benne.

Elek György

XVIII. Karcagi 
Lovasnapok

Karcag, 2013. szeptember 27-28-29.
A részletes program az 5. oldalon olvasható.

Karcagon is sikeres volt 
a TeSzedd!
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Közerkölcsök, 

„magánbűnök”
Nagy érdeklődéssel olvastam az 

előző számban Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter, o.gy. képvi-
selőnk Parlamenti Naplóját. Már a 
címe is fölkeltette a figyelmet blikk-
fangjával: sejtetve, hogy nem egy 
konkrét bank erkölcséről lesz szó, 
hanem általában a bankokról, ill. 
a bankárok (bankigazgatók) tevé-
kenységének milyenségéről, hiszen 
egy intézménynek - csak átvitt ér-
telemben - lehet erkölcse, ill. etiká-
ja. Valahogy úgy, mint amikor an-
nakidején Max Weber német szo-
ciológus írta a Protestáns etika és 
a kapitalizmus szelleme c. nagyha-
tású könyvét a 19. sz. végén. (Volt 
egy másik német Weber is, Adolf 
keresztnévvel, aki liberális közgaz-
dász volt, Keynes ellenfele, és elle-
ne volt minden állami beavatkozás-
nak a gazdasági életbe).

Szóval ők is emlegettek morált 
és etikát, pedig akkor még nem vol-
tak devizahitelezések lakás- és ko-
csi vásárlásokra, ha jól emlékszem. 
Illetőleg ilyen nagy számban nem 
voltak eladósítva az emberek, mint 
most nálunk - cca. 130 ezren nem 
tudják törleszteni a megnövekedett 
deviza-hitel részletüket. Valószínű-
leg másképpen is definiálták az eti-
ka fogalmát. Amit ma a laikus ál-
lampolgár nem is fogalmaz meg, 
mert sokan úgy hisszük, még ha 
van némi közgazdasági ismeretünk 
is, hogy a bankszektortól az erkölcs 
és etika nagyon távol állnak. Mert 
mi is az etika? Az „ésszerű, a józan 
ész alapján meghozott optimális (az 
adott lehetőségek közül a legjobb-
nak ítélt megoldás) és helyes dön-
tés” - az egyik meghatározása (defi-
níciója) szerint. Van persze - különö-
sen az erkölcsnek - számtalan más 
meghatározása is. Ám ha belegon-
dolunk, a fentebb említett definíció 
- közgazdasági vonatkozásban - ta-
lán elég pontosan fogalmaz. „Morá-
lis tartalma akkor van egy cseleke-
detnek, ha nem hajlamból, de nem 
is félelemből, hanem kötelességtu-
datból erednek” - fogalmazza meg 
egy másik német gondolkodó, Kant 
a „kötelesség-etika” lényegét. Ha 
ezeket nézzük, vitathatatlan, hogy 
a kormány és a szaktárca a deviza-
hitelesek problémáinak a legopti-
málisabb rendezését kívánja meg-
valósítani. Hogy Patai Mihálynak, a 
Bankszövetség elnökének vannak 
aggályai? Persze, hogy vannak. An-
nakidején a közerkölcsöt kvázi nem 
sértette meg - állította még magá-
ról Princz Gábor is. 

Az meg ugye, a „magánbűnök” 
kategóriájába tartozik - mondta 
egyik-másik bankvezér, hogy nem 
olvassák el a hitelfelvevők alaposan 
a szerződést. Az, hogy az MSZP-s Si-
mon L. ócsárolja az ócsai lakópar-
kot, talán felelős, etikus fölvetés? 
Vajon segít-e a probléma megol-
dásban?

- ács -

HÍREKHÍREK
Véradás

Véradás Karcagon 
a Művelődési Házban 

2013. szeptember 20-án 
8:00 – 15:00 óráig 
várjuk a véradókat.

„Adj vért, adj esélyt!”

Öregdiák találkozó

2013. október 5-én (szom-
baton) 11 órától öregdiák ta-
lálkozó lesz a Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázium-
ban.

Köszönet

Kedves Szülők, Hozzátarto-
zók!

A református általános is-
kola vezetősége és a diákön-
kormányzat nevében megkö-
szönjük az őszi hulladékgyűj-
tésben való aktív részvételt, 
segítséget.

Iskolavezetés

Szentesi Imre Karcag leg-
idősebb nyugdíjas tűzoltója, 
ez év október 9-én tölti be 90. 
életévét. A születésnap alkal-
mából rendezett ünnepi ebé-
den családja, ismerősei, va-
lamint a Karcagi Katasztró-
favédelmi Kirendeltség és a 
Karcagi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság meghívottjai 
is részt vettek. Az ünnepeltet 
és feleségét Lévai Kálmán tű. 
ezredes köszöntötte, majd Im-
re bácsi tűzoltói pályafutását 
méltatta.

Szentesi Imre egyszerű csa-
lád gyermekeként, 25 évesen 
jelentkezett tűzoltónak. Üze-
mi tűzoltóként kezdte a Hán-
toló malomban, majd Makó-
ra került az újoncképző isko-
lába. Később az akkori Karca-
gi Tűzoltóságra került, aztán 
Budapestre, a tiszthelyettes 
iskolára. Dolgozott Szolno-
kon és Tiszafüreden, majd is-
mét Karcagon, ahol különbö-
ző beosztásokat látott el: volt 
beosztott tűzoltó, telefonos és 
őrségparancsnok-helyettes. A 
személyi anyag megőrizte az 
akkori jellemzéseket, minősí-
téseket, amelyből íme néhány 
mondat: „a tűzeseteknél min-
dig jó munkát végzett”, „segí-
tette a parancsnokság tűzren-
dészeti tevékenységét”, „sze-

reti munkáját és azt hiva-
tásának tekinti”. Imre bácsi 
munkáját több esetben is el-
ismerték: dicséretek, jutal-
mak, kitüntetések szerepel-
nek személyi anyagában, töb-
bek között: jó munkáért juta-
lom, tűzrendészeti ellenőrző 
munkáért jutalom, elismerés 
a megye polgári védelmi fej-
lesztésében végzett munká-
ért. Kiemelkedő munkájáért 
két alkalommal is megkapta 
a Haza Szolgálatáért Érdem-
érem arany fokozatát, először 
1972-ben, majd 1978-ban, 
nyugállományba vonulása al-
kalmából. Nyugdíjasként sem 
tétlenkedett: 11 évig dolgozott 
a Kátai Gábor Kórházban. E 
munkája során is kapott igaz-
gatói dicséretet, elismerést. Az 

utóbbi évek nyugdíjas tűzoltó-
inak találkozóját is Imre bá-
csinak (és Nagy Istvánnak) 
köszönhetjük, mert nyolcvan-
néhány évesen is volt kedve, 
ereje megszervezni.

A tűzoltó pályafutás bemu-
tatása után Lévai Kálmán is-
mertette Varga Béla tű. ez-
redes, megyei igazgató jókí-
vánságait és átadta az igazga-
tó születésnapi ajándékát. A 
megyei igazgató Szentesi Imre 
nyá. tű. főtörzsőrmestert elő-
léptette zászlóssá. Ezt köve-
tően a karcagi Szabó Ágoston 
Tűzoltólaktanya összes dolgo-
zója nevében gratulált és átad-
ta a laktanya ajándékát.

Sok boldogságot, jó egészsé-
get és hosszú életet!

Halasi András

Születésnap

A 15 éves „Gyermeképség” Alapítvány közleménye
a személyi jövedelemadóból 2011. évben befolyt

támogatási összeg felhasználásáról
A „Gyermeképség” Alapítvány (5300 Karcag, Zöldfa u. 48. sz. Adó-

szám: 18829637-1-16) ezúton teszi közzé a személyi jövedelemadó 1 
%-ából (612.261 Ft) befolyt összeg felhasználását.

A Kátai Gábor Kórház Csecsemő- és Gyermekosztály és az Újszü-
lött részleg fejlesztésére: csecsemőkocsi: 140.660 Ft, műszaki cikkek: 
92.690 Ft, ápolást segítő és foglalkoztató eszközök: 82.275 Ft, textíli-
ák: 27.304 Ft, kárpitozás 50.000 Ft, hirdetés: 34.140 Ft, szakmai köny-
vek, újságok: 26.555 Ft, reklámanyagok: 67.665 Ft, valamint az alapít-
vány működőképessége érdekében irodaszerekre és irodai felszere-
lésre: 65.447 Ft, postaköltségre: 4.580 Ft, számítógép karbantartásra 
20.975 Ft-ot használt fel.

Az Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a tavalyi év-
ben segítették működését, és a továbbiakban is számít támogatásukra.

Dr. Aradi Erzsébet
„Gyermeképség” Alapítvány

kuratóriumi elnök

Lakossági 
szolgáltatásaink:

Öltönyök, kosztümök, őszi-téli kabátok, 
dzsekik tisztítása.
Lakástextilek, függönyök, ágytakarók, 
szőnyegek tisztítása.
Mosás, vasalás, vegytisztítás, kiszállítás 
a lakosság, közületek, vállalkozások részére is!

Ismét filmkészítő műhely!
Az Ugrópont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 

szervezésében indult a nyáron az a több hetes tanfolyam, 
amelynek hallgatói Kabai László festőművész irányításával 
ismerkedtek meg a filmkészítés alapjaival. Rövidesen indul 
a tanfolyam őszi kurzusa, amelyre 12-29 éves korú érdeklő-
dők jelentkezését várják. Amint Kabai Lászlótól hallottuk, 
az őszi tanfolyam tematikája ismét vizuális kommunikáció, 
a mozgókép előzményei, az animáció, a fotográfia, optikai 
játékok készítése majd a „filmcsinálás” alapjai lesz a forga-
tókönyvtől a forgatásig, a záró feladat pedig egy önálló kis-
film elkészítése. Minden érdeklődőt várnak a tanfolyamra, 
amelyből – Kabai László tervei szerint – elegendő érdeklő-
dő jelentkezése esetén kezdő és egy haladó csoportot alakí-
tanak.

Jelentkezni szeptember 23-ig lehet a Sportcsarnokban, a 
tanfolyam szeptember 26-án indul.

Elek György
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Par la men ti Nap ló

A devizahitelek ügyéről 
szóltam már, a parlament is 
több alkalommal foglalko-
zott ezzel. Ezen a héten is szó-
ba került, és attól tartok, nem 
utoljára. Az apropó ezúttal a 
jegybank és a pénzügyi fel-
ügyeletet ellátó hatóság össze-
vonása volt, ennek a törvény-
javaslatnak a szavazására ke-
rült sor hétfőn.

A téma látszólag egysze-
rű, és nem feltétlenül érdek-
li a szélesebb közvéleményt. 
Van először is a jegybank, hi-
vatalos nevén Magyar Nemze-
ti Bank, amely hasonlóan a vi-
lág ilyen intézményeihez vég-
zi a pénzkibocsátás műveletét, 
szabályozza az országban lé-
vő pénz mennyiségét, dönt az 
irányadó kamat mértékéről, 
igyekszik olyan döntéseket 
hozni, amivel kordában tud-
ja tartani az inflációt, vagyis 
erősíti az árstabilitást. Van et-
től függetlenül egy másik füg-
getlen intézmény, a Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyele-
te, amely a napi pénzügyi mű-
ködés szabályosságát felügye-

li. Itt engedélyezik a bankok, 
biztosítók, más pénzügyi vál-
lalkozások termékeit, tehát ha 
egy bank új termékkel áll elő, 
annak jóváhagyása itt történik 
meg. Ez az intézmény fogyasz-
tóvédelmi feladatokat is el-
lát, azaz ha valakinek ügyfél-
ként panasza van egy bankra, 
biztosítóra, nyugdíjpénztárra 
stb., akkor ide fordulhat.

Miért kell most ezt a két kü-
lönálló intézményt összevon-
ni? Azért mert kiderült az el-
múlt években, főként a gaz-
dasági válság hatására, hogy 
amit nagyban, a gazdaság 
makro folyamatainak ellenőr-
zésével a jegybank csinál, az 
szorosan összefügghet azzal, 
amit a mikro világban, a gaz-
daság szereplői között a pénz-
ügyi felügyelet tesz. Ha a ket-
tő között nincs összhang - és 
mivel mindkét intézmény füg-
getlen még egymástól is, erre 
van esély -, annak a gazdaság 
működése látja a kárát.

Hogy függ ez össze a devi-
zahitelek ügyével? Úgy, hogy 
2004 és 2008 között valaki-

nek rázni kellett volna a csen-
gőt, arra figyelmeztetve, a de-
vizában eladósodás nem biz-
tos hogy jól végződhet. Ki-
derült, hogy a két intézmény 
különbözően látta a piaci fo-
lyamatokat, így elmaradt az 
egységes, közös fellépés a sváj-
ci frank és euró alapú deviza-
hitelekkel szemben. A követ-
kezményeket világosan látjuk. 
Százezrek kerültek bajba a 
megnövekedett törlesztő rész-
let miatt, sokan vesztették el 
ingó- és ingatlan vagyonukat. 
Ha a két intézmény már ko-
rábban egy irányítás alatt mű-
ködhetett volna, talán keve-
sebb kárral úsztuk volna meg 
a devizahitelek árfolyamválto-
zását.

Hétfőn este ennek a felis-
merésnek a jegyében döntött a 
parlament többsége. A döntés-
sel megnyílt a lehetősége egy 
ütőképesebb piacszabályozás-
nak a pénzügyi világban. A 
döntés arra szolgál példaként, 
hogy legalább a saját hibáink-
ból képesek vagyunk tanulni.

Varga Mihály

Erősítés a bajok ellen

Magán állatorvosi ügyeletMagán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Szeptember 21-22. Dr. Godó Zoltán Kg., Körös u. 40. Tel.: 06/30-218-5722.
Szeptember 28-29. Dr. Domány György Kg., Ady E. u. 58. Tel.: 06/30-434-5950

2013. szeptember 28. Kisújszállás 
10 órától a Városháza Parkban

Néptáncos felvonulás, Bagaméri szoboravató, 
káposztás étkek és bográcsos ételek főzőversenye 
(nevezés szeptember 25-ig a művelődési házban), 

népzenei- és néptáncgála, országos puli tenyészszemle, 
versenyek (pálinka, kelt tészták, házi savanyúság, házi 
lekvár, házi kenyér), marcipán kiállítás, mesterségek és 
magyar ízek utcája, Zöldség kupa zöldségszobrászattal, 

szalma- és csuhékiállítás, Zöld sátor, haditorna 
bemutató, Vitéz László és a törökök, Éneklő szakácsok, 

mesetár Baboth Dórával, Betyárvirtus gólyalábas 
utcaszínház, játszóudvar és dobozvár építés, 

utcazenészek, Cimbaliband koncert, Péter Szabó 
Szilvia műsora, Ladánybene 27 koncert, fényfestés, 

nosztalgia retróbuli
Az egész napos program látogatása ingyenes.

21 órától a művelődési házban: Tankcsapda 
(belépődíjas)

Részletes program: muvhazkisujszallas.hu

A rendezvény házigazdája 
– a beruházásnak helyet adó 
Karcagi Ipari Park ügyveze-
tő igazgatója – Varga Nándor 
volt. Bevezetőjében elmondta, 
hogy az építkezés gyakorlati-
lag befejeződött: mintegy 650 
m út került kiépítésre, amit 
1,5 m széles járda is kísér. 
Megtörtént az épületegyüttes 
közművekhez való csatlakoz-
tatása, bekötésre került a vil-
lany, a gáz, az ivóvíz, de elké-
szült a szennyvíz-, valamint 
az esővíz-elvezetés is.

A város képviseletében Ko-
vács Szilvia alpolgármester el-
mondta, hogy a karcagiak szá-
mára ez a beruházás egy óriási 
lehetőség, hiszen az üzem 170 
új munkavállalót vár elsősor-
ban fizikai munkára, mind-
emellett – e létesítmény telepí-
tésének következtében  – a vá-
ros adóbevételei is növekedni 
fognak.

Molnár Zoltán, az Elekt-
ronikai Hulladékhasznosí-
tó Kft. ügyvezető igazgató-
ja kiemelte, hogy a 3,6 Mrd 
Ft értékű beruházást 50%-
ban európai uniós forrás-
ból valósítják meg (Karca-
gi Hulladékipari Központ fej-

lesztése I. ütem; ÉAOP-1.1.1/
C-12-k-2012-0002), azonban 
a társaság 100%-ban magyar 
tulajdonú. Beszámolójában el-
mondta, hogy az üzem felépí-
tése befejeződött, igaz a gép-
sorok telepítése még hátra 
van, viszont a fizikai munka-
erő kiválasztása várhatóan az 
elkövetkező hetekben megtör-
ténik.

A hulladékhasznosító köz-
pont méreteit tekintve hazai 
viszonylatban monumentális, 
ugyanis évente 18 ezer ton-
na elektronikai hulladékot és 
4 ezer tonna hűtőgépet képes 
feldolgozni.

Molnár tájékoztatójában ki-
tért a lakossági szolgáltatások-
ra, miszerint rövidesen bein-
dítják azt a gyűjtőhálózatot, 
amit a térségben fognak üze-
meltetni. Egy telefonszámon 
kell majd bejelenteni, ha elekt-
ronikai hulladék keletkezett 
a háztartásban, vagy a közin-

tézményben, amit körfuvarok 
szervezésével fognak a köz-
pontba szállítani. 

Vidák Gábor, az Andritz 
MeWa Kft. ügyvezető igazga-
tója prezentációjában kitért 
arra, hogy a Karcagon telepí-
tésre kerülő német technoló-
gia a legszigorúbb környezet-
védelmi előírásoknak is meg-
felel, vagyis gyakorlatilag ká-
rosanyag-kibocsátás nélkül, a 
környezet terhelését teljes egé-
szében mellőzve működik. A 
jelenlévők két kisfilm megte-
kintésével ismerhették meg a 
hűtőgép-, valamint az elektro-
nikai feldolgozás fázisait.

Az érdeklődök kézbe vehet-
tek olyan anyagokat, melyek 
egy hűtőgép-feldolgozás után 
keletkeznek.

A lakosság részéről néhány 
kérdés hangzott el, melyek fő-
ként a munkavállalással, illet-
ve az üzem működésével vol-
tak kapcsolatosak. Molnár 
Zoltán nem tartotta kizártnak 
megváltozott munkaképessé-
gű emberek foglalkoztatását, 
míg Vidák Gábor elmondta, 
hogy a televíziókészülékekből, 
monitorokból kinyert képcsö-
vek egy másik helyen kerül-
nek újrahasznosításra, Karca-
gon erre nem lesz mód.

Folytatás az 1. oldalról

Lakossági fórumot tartott az Elektronikai 
Hulladékhasznosító Kft.

Civilek Éjszakája
A Kunsági Cukorbeteg Egyesület meghívja a város 

lakosságát a 2013. szeptember 21-én tartandó 
Civilek Éjszakája című programjára.

Előzetes program:
Fellépők:

Klarinét muzsika (Plósz Csilla előadásában)
Kutyabemutató (állatsimogatás)
Trió Zenekar
Hastánc bemutató
ÁHI jóga
Aerobik bemutató (közös torna)
Sárréti Népi Együttes (nótákat énekel)
Nosztalgia koncert: The Best Company

Gyermek programok:
Aszfaltrajz-versenyek
Népi ügyességi játékok
„Egy perc és nyersz”
Találd ki, mit eszel?
Szlalom pálya: ügyességi sorverseny
Arcfestés (gyerekeknek)
Csillám tetoválás

18 órakor TOMBOLA SORSOLÁS
A program ideje alatt civil szervezetek bemutatkozása; a 

Vöröskereszt szervezésében elsősegély bemutató, totó kitöl-
tés; működő népi munkacsoportok bemutatkozása; mester-
ségek utcája: őstermelői, népművészeti termékbemutató.

Pályázati kiírás
Megjelent a pályázati kiírás Karcag Város civil szerveze-
teinek 2013. évi önkormányzati támogatására. A pályá-
zati adatlap letölthető a www.karcag.hu oldalról vagy 
nyomtatott formában elvihető a Polgármesteri Hivatal-
ból.
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Kunhalom Polgári KörKunhalom Polgári Kör

A nyári szünet után folytat-
ja előadás sorozatát a Kunha-
lom Polgári Kör. Hagyománya 
szerint karcagi vonatkozású 
változatos programot ígér: fő-
ként kulturális, helytörténe-
ti, ismeretterjesztő, utazásos, 
hobbikat bemutató témákról, 
amelyekre várja a régi és új 
előadókat, s természetesen a 
lelkes közönséget!

Összejöveteleinket tovább-
ra is hétfőnként fél hattól kezd-
jük a Déryné Kulturális Köz-

pont első emeleti klubtermé-
ben. Őszi alakuló ülésünket 
Nyári élmények címmel 2013. 
szeptember 23-án, hétfőn 17:30 
órától tartjuk, amikor a jelen-
lévők részesei lehetnek egy-
más úti tapasztalatainak, ittho-
ni és külföldi kirándulásoknak 
fényképek és diaképek bemu-
tatásával. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

A vezetőség nevében 
dr. Varga Gyöngyi

elnök

Indul az őszi évad

A kisújszállási Kádas György 
Általános Iskola és Szakisko-
la karcagi tagintézményének 
– Sándorné Szakácsi Ildikó in-
tézményvezető elmondása sze-
rint – az idén is nehéz évkez-
déssel kellett szembesülnie, bár 
az iskolai létszám – úgy az álta-
lánosban, mint a szakiskolában 
is – emelkedett.

- Az általános iskolában há-
rom összevont osztályban ok-
tatnak a kollégáim – tájékoztat 
a vezetőnő. - Nagyon jó lenne, 
ha önálló osztályokat tudnánk 
indítani, de ehhez az általános 
iskolánkban kevés a gyerek.

A szakiskolában viszont a 9. 
évfolyamon két osztályt tud-
tak indítani, a 10. évfolyam fel-
menőben és 12. évfolyamuk is 
van. A 9. évfolyam két osztá-
lyába nagyon sok vidéki tanuló 
jár, nagy az érdeklődés ugyanis 
a karcagi tagiskolában tanulha-
tó szakmák iránt.

- Ez talán abból is fakad, 
hogy a sajátos nevelési igényű 
tanulókat a szakképző isko-
lák nem tudják megfelelően el-
látni – véli Sándorné. - Nekünk 
azonban így önálló kerti mun-
kás és zöldségtermelő osztá-
lyunk lett a kilencedikben és 
ugyanazon az évfolyamon egy 
mézeskalács készítő és szőnyeg-
szövő osztályt is indítottunk.

Az iskolában az említet-
tek mellett még kerékpárszere-
lést és kosárfonást tanulhatnak 
a gyerekek. Egy sikeres pályá-
zatnak köszönhetően a szakok-
tatást az idén „tizenmilliós” ér-
tékben fejlesztették különbö-
ző eszközökkel. Többek között 

a kertészeknek palántázó anya-
gokat, fűnyírókat, szerszámo-
kat, a kosárfonóknak áztatóká-
dat, a szövőknek szövőszékeket 
vásároltak. A szakképzési lehe-
tőség számos megyei település-
ről (Nagykörű, Mezőtúr, Ken-
deres, Berekfürdő etc.), illetve 
szomszédos, de más megyéhez 
tartozó községből (Bucsa, Püs-
pökladány) vonzott ide tanuló-
kat. A 20 fős létszámra engedé-
lyezett kollégium teljes kihasz-
náltsággal megy, az iskola tanu-
lóinak összlétszáma 100 fő alatt 
van, de még változik. A Kádas 
karcagi intézménye az ősszel 
ünnepel: október 3-4-én kétna-
pos rendezvénnyel készülnek a 
40 éves évfordulóra.

A Karcagi Erkel Ferenc 
Alapfokú Művészeti Isko-
la szeptember 2-án nyitotta az 
új tanévet. Ahogy Plósz Csil-
la igazgatónő elmondta, dol-
gos nyári szünetük volt, hiszen 
a törvényi változások a speciá-
lis tantervű művészeti iskolát is 
érintették.

- A törvény bevezette az egész 
napos iskola fogalmát, amit sok 
szülő úgy értelmezett, hogy 
ezért a gyermeke nem tud majd 
a művészeti iskolába járni. Az ő 
megnyugtatásukra szeretném 
elmondani, hogy azok a gyere-
kek, akik nem iskolaotthonos 
rendszerben tanulnak, szülői 
kérésre, az igazgató engedélyé-
vel eljöhetnek a délutáni foglal-
kozásokról. A művészeti iskola 
látogatása így továbbra is min-
den gyermeknek biztosítható.

Bár a létszám még itt is elég 
képlékeny, az már biztos, hogy 

a művészeti iskola közel két-
száz gyerekkel kezdte meg a 
2013/14-es tanévet. A taná-
ri kar még nem teljes, mert 
korrepetítort, valamint zongo-
ratanárt és gitártanárt is keres-
nek.

- Az idei év nagy újdonsága, 
hogy kaptunk álláshelyet egy 
gitártanárnak – egy gitártan-
szak beindítása ugyanis régi ál-
ma az iskolának. Most viszont 
szembesülnünk kellett azzal a 
ténnyel, hogy nehéz hozzá ta-
nárt találni.

A zeneiskolába még lehet je-
lentkezni furulya tanszakra, ám 
egyébként már minden hang-
szer esetében „telt ház van”. A 
zenetanárok tizennégy és fél ál-
láshelyen kezdték el a munkát, s 
maradtak (az idén is) a zongo-
ra, a hegedű, az ütő, a trombita, 
a harsona, a furulya, a cselló, a 
fuvola és a klarinét tanszakok.

A képzőművészet tanszak-
ra is van még felvétel. A jelenle-
gi 15 „képzőművészetis” tanu-
ló Kabai László festőművész-ta-
nár vezetésével a Györffy István 
Tagiskola rajztantermében kez-
di meg majd a munkát. Mint ír-
tuk, még van felvétel a képző-
művészetibe és szeretnének in-
dítani egy ilyen csoportot a 
Kiskulcsosi Tagiskolában is.

Az iskola növendékeit – szo-
kás szerint – számtalan alka-
lommal hallhatják-láthatják 
majd az érdeklődők. A fellépé-
sek sora a Zenei Világnap és az 
Idősek Világnapja eseményeivel 
kezdődik.

Elek György

Pályázati felhívás
Tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók 

és tanulók részére
űA Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésé-
ről szóló 1/2013. (I. 31.) rendeletében tehetséges és szociálisan hátrányos helyze-
tű karcagi tanulók ösztöndíjára, a pályázó részére egy naptári évben egyszer ad-
ható támogatást állapított meg.
2013-ban az ösztöndíjat igényelheti az a tehetséges és szociálisan hátrányos hely-
zetű, karcagi lakóhellyel rendelkező fiatal, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

1.  A családban az 1 főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 
pályázat kiírásakor központilag meghatározott kötelező legkisebb munka-
bér nettó összegét 

 (64.190,- Ft).
2.  Az ország valamely felsőoktatási intézményének hallgatója, aki:
 - nem lépte túl a képzésre vonatkozó keretidőt,
 - nappali tagozatos,
 - alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben / mester-

fokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben / egységes, 
osztatlan képzésben / felsőfokú szakképzésben folytatja tanulmányait,

 - tanulmányi eredménye a kérelem benyújtása előtti félévben 4.00 vagy e 
fölötti súlyozott tanulmányi átlag (amennyiben nem kreditrendszerben 
tanul 4.00 vagy e fölötti tanulmányi átlag)

3. Az ország valamely középiskolájának (gimnázium, szakközépiskola, szak-
iskola) nappali tagozatos tanulója, illetve középiskolai akkreditált iskola-
rendszerű felsőfokú szakképzésben részt vevő tanuló.

 Szükséges tanulmányi átlag: 
 - gimnáziumi tanuló: 4.5 vagy e fölötti tanulmányi átlag,
 - szakközépiskolai tanuló: 4.3 vagy e fölötti tanulmányi átlag,
 - szakiskolai tanuló: 4.0 vagy e fölötti tanulmányi átlag

A pályázat pályázati adatlapon adható be, amely beszerezhető a Karcagi Pol-
gármesteri Hivatalban, továbbá letölthető a www.karcag.hu oldalról.
A pályázati adatlaphoz csatolandó mellékletek:

-  igazolások a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó – leg-
alább az utolsó három havi – nettó jövedelméről (eredeti példányok),

-  a pályázó tanulói, illetve hallgatói jogviszony igazolása (eredeti példány),
-  a tanulói, illetve hallgatói jogviszonyban levő testvérek iskolalátogatási 

igazolásai (eredeti példány),
-  még nem tanköteles testvér születési anyakönyvi kivonatának másolata,
-  az oktatási intézmény által hitelesített félévi értesítő-, bizonyítvány-, illet-

ve leckekönyvmásolat az átlag igazolására (eredeti példány), illetve közép-
iskola esetén az iskolatípus megjelölése

Az ösztöndíj évente kétszer kerül meghirdetésre (márciusban és szeptember-
ben) de egy naptári évben egyszer igényelhető.
A pályázatot a Karcagi Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani (Karcag, 
Kossuth tér 1. 34. iroda).
A beadás határideje: 2013. szeptember 2-től 2013. október 11.-ig.
Az elbírálás határideje: 2013. október 31.
A döntés eredményéről a Karcagi Polgármesteri Hivatal levélben értesíti a pá-
lyázót.

Tanévkezdés 3.

És még két iskola

- Statisztikailag kimutatha-
tó, hogy aki részt vett már vala-
milyen szemétgyűjtési akcióban, 
sokkal jobban odafigyel és ügyel 
a környezete tisztaságára – hang-
súlyozta a kisújszállási megnyi-
tón Fazekas Sándor vidékfejlesz-
tési miniszter, aki szerint, ha va-
laki megtapasztalta már, milyen 
nehéz a környezet megtisztítá-
sa, biztosan nem viszi „az utcá-
ra, falu szélére, az erdőbe vagy a 
buszmegállóba” a háztartásában 
keletkezett szemetet.

Az évről-évre begyűjtött ha-
talmas mennyiségű szemét 
azonban azt is elárulja, hogy van 
még tanulnivaló a környezet kí-
mélésében.

2013. szeptember 14-én az or-
szág 1075 településén több mint 
százezer önkéntes öltötte fel a 
TeSzedd pólót, húzott kesztyűt, 
fogott zsákot és szedte a szeme-
tet.

Karcagon a Déryné Kulturális 
Központ, valamint a Nagykun-
sági Környezetvédelmi Kft. szer-
vezésében két helyszínen gyüle-
keztek az önkéntesek. Az erdei 
tornapálya bejáratánál a 9 órai 
kezdéskor hétszáz, zömmel is-
kolás korú önkéntes indult a vá-
ros különböző területein kijelölt 
terephez (a madarasi országút-
ra, a városszéli erdősávokba, li-
getekbe). Pánti Ildikó, a 8. sz. ke-
rület önkormányzati képviselője 
ebben az évben is a DKV iskolá-
nál várta a kerület területét taka-
rító önkénteseket. Itt kétszázhar-

mincegy önkéntes, köztük a Vö-
röskereszt aktivistái gyűltek ösz-
sze és tisztogatták az utcákat, 
árokpartokat, a városszéli „zöld-
övezetet” egész délelőtt.

Délben Fazekas Sándor mi-
niszter, Dobos László polgár-
mester értékelték a TeSzedd! 
megmozdulást, amikor Karca-
gon a 952 önkéntes csaknem 3 
tona hulladékot gyűjtött be a vá-
ros közterületeiről. A városért 
végzett munkájukat – a szerve-
zőkét és az önkéntesekét is – e 
helyt szeretnék megköszönni.

Elek György

Karcagon is sikeres volt  a TeSzedd!
Folytatás az 1. oldalról

GYENKA – 2013.
A 15 éves Gyermeképség Alapítvány ismételten megrendezi 

kredit pontszerző konferenciáját
„V. Kórházi Gyermek-egészségügyi Napok”

címmel
2013. november 8-9-én a Kátai Gábor Kórházban.

A korábbi hagyományokat folytatva rendezvényünk fő témá-
ja az újraélesztés elméletben és gyakorlatban, ill. gyermekeink 

egészséges fejlődése testi-lelki-mentális téren.
A következő lapszámban újabb információkkal szolgálunk.
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A szokásos évadnyitó be-
rekfürdői versenyt követően 
szeptember 8-án Kecskeméten 
kezdte meg a karcagi csapat az 
NB II. idei szezonját. A két csa-
pat közel azonos játékerőt kép-
viselt 9 táblán, míg a maradék 
3 táblán papíron mi voltunk az 
esélyesek. Ennek megfelelően 
óriási küzdelmek alakultak ki. 
Az első táblán Levay Sorin hul-
lámzó partiban játszott döntet-
lent. A második táblán Egyed 
Gábor ígéretes nyitás után na-
gyot hibázott, de ravasz lépé-
seivel ellenfele királyát matt-
ba kergette és győzött mögötte, 
Papp József a hamar leegysze-
rűsödött állásban elfogadta el-
lenfele döntetlen ajánlatát. Ko-
vács Róbert viszont ragyogó já-
tékkal szerezte meg a 2. győ-
zelmünket. Az 5. táblán ifj. 
Kónya László jól tartotta az ál-
lását és szívós ellenfele jobb-
nak látta a békekötést. Ezalatt 
Mohácsi Imre nagy bajba ke-
rült, de csodával határos mó-
don sikerült megmenekül-
ni, és végül anyagi előnyre tett 

szert, melyet már győzelemig 
ugyan nem lehetett fokoz-
ni, de a döntetlen így is remek 
eredmény. Egyed Zsolt ellen-
fele nem érkezett meg, így egy 
pontot szerzett. Az ezt köve-
tő két táblán Kónya László és 
Puha Péter nagy csatában elő-
nyösebb állást hoztak ki, de 
sajnos nem tudták nyerésig fo-
kozni, így döntetlen született 
mindkét táblán. Egyed Viktó-
ria a középjátékban egy pon-
tatlan lépéssel óriási bajba ke-
veredett, de bravúros huszár-
manőverrel sikerült neki is 
döntetlenre menteni a par-
tit. Az utolsó két táblán Fodor 
István és Rab János a közép-
játékban szépen érvényesítet-
te nagyobb játékerejét és nyer-
tek, amivel kialakult a 8,5 -3,5 
arányú győzelem. Úgy tűnik, 
hogy a már szokásos őszi ver-
seny meghozza az eredményét 
és játékosaink már az első for-
dulóban sikeresek tudnak len-
ni, ami remélhetőleg megadja 
az alaphangot az egész idény-
re.

A múlt héten, szeptem-
ber 12-én ismét telt ház előtt 
léptek fel a Barna Gyöngyök 
roma néptánccsoport tag-
jai. Műsoruk azonban most 
az alapító-vezető személyé-
nek szólt: Farkasné Rózsi-
ka ugyanis hetvenegy éve-
sen, több mint három évtized 
tánccsoport vezetői-szervezői 
munka után „nyugállomány-
ba” vonult.

Farkas Zoltánné Rózsikát 
még könyvtárosként, 1980 
körül ismertem meg. Még-
pedig hivatalból, mert ab-
ban az évben létesítettek fi-
ókkönyvtárat az Északi Kül-
városon. A könyvtárosságot 
ő vállalta, ami érthető is volt, 
mert a könyvtár az ő lakásuk-
ban nyílt meg. Akkoriban ala-
pította a később Barna Gyön-
gyök nevet kapott néptánc-
csoportot is.

- 1942-ben születtem a 
Szabolcs-Szatmár megyei 
Gyürén. Később laktunk Vil-
lányban is, de aztán visz-
szaköltöztek a nagyszüle-
im Szabolcsba. Onnan kerül-
tem – már mint Rózsa Imréné 
– Karcagra 1969-ben. A gyere-
keimet már itt adtam iskolába 
akkor ősszel – meséli az ün-
nepség előtt.

Aztán úgy alakult, hogy a 
következő évtől a Zádor utcai 
iskola dolgozója lett és 1987-ig 
itt dolgozott. A Zádor utcai is-
kolában kezdték el szervezni 
a tánccsoportot, aminek a fel-
adata a cigány néptánc hagyo-
mányainak megtanítása volt.

- Mi Szabolcsból érkeztünk 
ide, ott még ma is élnek a régi 
táncok. Itt Karcagon viszont 
a mi kultúránknak ez a része 
addigra már teljesen elfelejtő-
dött. Úgyhogy én kezdtem el 
tanítani az első harminc gye-
reket a csoportban. (Később is 
úgy volt, hogy én tanítottam a 
lányokat, a fiam, Rózsa Ignác 
ma a fiúkat.) 1980-ban kezd-
tük és 1981-ben már színpa-
don mutatták be a tanultakat.

Előbb a táncokat vitték 
színpadra, de idővel újabb 
dolgok is jöttek: szerepek, bet-

lehemezés és a régi hagyo-
mányok. Arra mindig na-
gyon ügyeltek, hogy a tudásu-
kat sok helyen bemutathassák. 
Innen van az, hogy a Bar-
na Gyöngyöket évtizedek óta 
minden jelentősebb megmoz-
duláson ott láttuk és látjuk.

- Itt Karcagon felléptünk 
minden nagyobb eseményen. 

Sokat szerepeltünk a Déryné-
ben, jártunk a Kórházban, a 
Gólyafészek Gyermekotthon-
ban, a Szociális Otthonban, 
az iskolákban, a könyvtárban, 
de vendégszerepeltünk Kun-
madarason, Szolnokon, Kisúj-
szálláson, Martfűn meg a kör-
nyékben nagyon sok települé-
sen.

Persze hagyományőrző ver-
senyeken is bemutatkoztak és 
sok szép elismerés lett az övék. 
Rózsika a martfűi versenyüket 
mondja a legemlékezetesebb-
nek: onnan az országos máso-
dik helyezést hozták el.

A Barna Gyöngyök az évti-
zedek alatt az általános isko-
lások közül kapta az utánpót-
lást, ami azt is jelentette, hogy 
időről-időre teljesen megújult 
– csak a vezetője maradt a ré-
gi.

- A harminchárom év alatt 
összesen talán négyszáz gye-
rek volt tagja a csoportnak. 
Annak a harminc gyereknek, 
akikkel ’80-ban elkezdtük, 
ma már lassan az unokái jár-
nak táncolni – tűnődik Rózsi-
ka, aki kétiskolányi gyerekkel 
ismertette meg a hagyományo-

kat, a cigány néptáncot. A ta-
nítványok közül több jó táncos 
is kinőtt.

- Rózsa Ignác, az unokám, 
Kabai Mátyás, Rózsa Róza, 
Bakó Katalin, Vadász Ági és 
Vadász Brigitta már nagyon jó 
táncosok. Most majd Brigitta 
lesz az utódom, neki adom át a 
Barna Gyöngyök vezetését.

- Már régen nyugdíjas, most 
itt is levéglegel. Mit csinál a 
sok szabadidőben ezután? - 
kérdem utoljára, mert soka-
sodik a közönség, hamarosan 
kezdődik a műsor.

- Ameddig tudok, tovább-
ra is segítek a csoportnak, de 
amúgy meg hét gyermekem 
és összesen hetven unokám és 
dédunokám van. Büszke va-
gyok rájuk, mert munkás, be-
csületes embereket neveltem. 
Erre vagyok büszke. A csalá-
domra.

A Déryné Kulturális Köz-
pont mozitermében össze-
gyűltek előtt az önkormány-
zat nevében Pánti Ildikó kép-
viselőnő, a Déryné Kulturális 
Központ részéről Sótiné Szat-
mári Dóra és Konczi Furzsina, 
a Karcag Városi Cigány Nem-
zetiségi Önkormányzat kép-
viseletében Varga István Mici 
gratulált a nyugállományba 
vonuló Farkas Zoltánnénak, 
dr. Fazekas Sándor vidékfej-
lesztési miniszter és Varga 
Mihály gazdasági miniszter 
pedig táviratban küldte el jó-
kívánságait.

Elek György

Alarm-Matic műfüves bajnokság 
A 10. forduló eredményei: Roli Sped – Kelemen 4:5, 

Profix-Bituman – Együtt Fa-Va-Vári 3:5, Devils – Arizóna 
Sport 7:3, AgroSprint – DKV 5:3, Szuperinfó – Blades-
Zsoan 5:0, MultiTec – Família 1:3, VGT-Brigád – Ökodízel 
7:1.

Az élcsoport állása: 1. AgroSprint 27 pont, 2. Família 26 
pont, 3. RoliSped 23 pont, 4. MultiTec 21 pont, 5. DKV 19 
pont, 6. Együtt Fa-Va-Vári 13 pont.

B. I.

Harminc év alatt kétiskolányi hagyományőrző

Nyugállományba vonult a Barna Gyöngyök vezetője
Sikerrel indult az új 

sakkidény

A képen látható talált 
beagle kiskutya keresi 

gazdiját!

Jelentkezni 
a 0620/2534762-es 

telefonszámon lehet.

Hangverseny
A Szent István Katolikus Egyházközség jótékony hangver-

senyt rendez 2013. szeptember 22-én (vasárnap) 17 órakor a ka-
tolikus templomban. A hangversenyen fellép a mezőkövesdi 
Szent László énekkar.

A hangverseny bevételét és az adományokat a katolikus 
ótemető körbekerítésének és kapujának költségére fordítjuk. 
Mindannyiunk érdeke kegyeleti emlékeink megóvása.

Szeretettel várjuk az érdeklődő és a segíteni akaró karcagiakat.
Gulyás Zsolt

plébános
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 130 
m²-es kertes családi ház tulajdo-
nostól alkuképesen eladó. Tel.: 
06/70-300-9730.
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 8,5 
M Ft. Tel.: 06 70/310-1751 v. 06/30-
245-7147.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mel-
léképületekkel ,  ker t tel .  Tel . : 
06/30-283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csalá-
di ház eladó vagy 1,5 szobás pa-
nelre cserélném Karcagon vagy 
Debrecenben, értékegyeztetés-
sel. Tel.: 06/30-857-3805.
Családi ház nagy portával eladó. 
Kg., Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 M Ft. Tel.: 
59/300-462.
A Kórház úti lakótelepen földszin-
ti 3 szobás lakás eladó vagy ker-
tes házra cserélhető. Tel.: 06/30-
567-3947.
3 szobás sorházi lakás a fürdőhöz 
közel, reális áron, sürgősen eladó. 
Karcag, Kórház u. 1. Tel.: 06/30-
544-3673.
Karcag, Kátai G. utcában 3 szobás, 
kertes családi ház külső és tetőszi-
geteléssel, gazdasági épületekkel, 
2 garázzsal eladó. I.ár: 8,4 M Ft. 
Tel.: 06/20-451-8143.
Karcagon összkomfortos családi 
ház eladó. Gazdasági épület, ga-
rázs van. Fűtés háromféle lehető-
séggel. Földszinti lakás csere ér-
dekel. Tel.: 06/30-483-6705.
Karcag, Rákóczi u. 27. sz. alatti in-
gatlan eladó. Tel.: 06/20-323-9901.
Karcag, Gépgyár u. 28. sz. alatt 
egyszobás, konyhás, spájzos ház 
eladó. Tel.: 06/70-613-6785.
Damjanich utcában régi típusú, 
100 m²-es nagy ház nagy portá-
val, gyümölcsfával, ipari árammal 
eladó vagy kisebbre cserélhető 
2. emeletig. Tel.: 06/30-455-6092.
A Kórház úti lakótelepen 51 m²-
es II. emeleti, felújított, kétszobás 
lakás eladó vagy hosszú távra ki-
adó. Tel.: 06/30-439-8880.
Eladó Karcagon 2 szobás, erké-
lyes, felújított II. emeleti főtéri la-
kás. Tel.: 06/30-546-4990.

Karcagon, a Kántor S. utcában új 
építésű, földszinti, kétszobás la-
kás eladó. Egyedi gázcirkó fűtés. 
Kicsi rezsi. Fizetési kedvezmény, 
azonnal költözhető. Tel.: 06/20-
805-2338.
Karcagon a Postánál magasföld-
szinti, 3 szobás lakás eladó. Tel.: 
59/300-064 vagy 06/70-773-4582.
Eladó Kg., Széchenyi sgt. 50/a. 
sz. alatti jó állapotú (erkélyes), 
1,5 szobás, I. emeleti lakás. Tel.: 
06/30-491-2519.
Karcag, Koppány u. 30. sz. alatti 
ház áron alul eladó. I.ár: 3,3 M Ft. 
Tel.: 06/30-850-5795.
Karcagon téglából épült, teljes 
közműves kisebb kertes ház be-
tegség miatt sürgősen eladó. Érd.: 
Kg., Apavár u. 21. Tel.: 06/70-550-
2902.
Karcagon Kossuth tér 2 szobás, 56 
m²-es, III. emeleti lakás tehermen-
tesen, sürgősen eladó. Tel.: 06/30-
385-4300.
Karcagon, a Bercsényi utcában 
kertes családi ház eladó. Tel.. 
06/70-426-4852.
Karcagon főtérhez, piachoz közel 
712 m²-es telken teljes közműve-
sített, ipari árammal ellátott, bon-
tásra ítélt ház eladó. A telek alkal-
mas üzleti vagy ipari tevékeny-
ségre is. Érd.: Kg., Kacsóh u. 21. 
Tel.: 06/30-478-2714.
Karcagon cserépkályhás és gáz-
konvektoros, 1,5 szobás tégla 
családi ház sürgősen eladó. Tel.: 
59/400-802 (8 óráig, délben, 18 
óra után)
Karcag, Ifjúsági lakótelepen 3 szo-
ba + nappalis, garázzsal ház eladó 
vagy budapesti csere is érdekel.  
Tel.: 06/20-505-3467

Állat
Kopasztott csirke eladó! Vágás 
minden pénteken. Megrendelést 
csütörtök délig szíveskedjenek 
leadni! Karcag, Soós I. u. 12. Tel.: 
59/311-969 vagy 06/30-244-5160.
Kopas z tot t  kövér  k ac s a e l -
adó!  Vágás minden p énte -
ke n .  M e g r e n d e l é s t  c sü tö r-
tök délig szíveskedjenek leadni! 
Szeptemberben még tavalyi áron! 
Karcag, Soós i. u. 12. Tel.: 59/311-
969 vagy 06/30-244-5160.

Fajtatiszta, rövid szőrű magyar 
vizsla kölykök eladók oltva, féreg-
telenítve, törzskönyv nélkül. Tel.: 
06/30-458-6556.
Szép fekete és bézs-fekete cirmos 
kiscicák ajándékba elvihetők. Tel.: 
59/314-423 vagy 06/20-258-8997.
Kis súlyú hízó igény szerint eladó. 
Tel.: 06/30-566-8044.

Üdülés
B e r e k f ü r d ő i  a p a r t m a n  k i -
adó. SZÉP kártya elfogadó hely. 
(Geréné). Tel.: 06/30-535-4907.

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

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 (dél-
után).
Ú j  e l e k t r o m o p e d  6 0 0 0 - e s 
rokkantkocsi eladó. Tel.: 06/30-
546-4990
Szemes kukorica eladó. Tel. : 
06/70-457-1961.
Diófából készült 50 l-es hordók el-
adók. Tel.: 06/30-475-9754.
Eladó régebbi típusú szekrénysor, 
galériás ágy, kisméretű mosdó-
kagyló (új). Tel.: 06/70-659-3096.
Karcagi-Ízek házi lekváros és ször-
pök, cukros és cukormentes ter-
mékei folyamatosan elérhetőek a 
BHG soron a Bioboltban.
Jani bácsi cirokseprűi újra kapha-
tók! Érd.: Kg., Vasút u. 89/b.
320 l vegyes cefre (körte-szil-
va) olcsón eladó. Tel.: 59/314-243 
vagy 06/30-272-5776.
Eladó 2 db ágyneműtartós heve-
rő jó állapotban és hozzá 2 db fo-
tel és 1 akasztós, polcos szekrény; 
1 nagyobb szőnyeg és 3 összekö-
tő; alig használt faláttöréses kon-
vektor; nyúlketrec; malacvályú; 
zuhanyszett; fali kézmosó. Tel.: 
59/311-962.
Eladó 2 db 12 V 6 A akkumulá-
tor, 1 db zongora (20.000 Ft), 1 
db mosdókagyló (3.000 Ft). Érd.: 
Kg., Szent I. sgt. 57. Tel.: 06/30-
518-7386.
Eladó lucernaliszt, kombájn tar-
tály, 40-es bokszcsizma (80 %-os 
új állapot), Suzuki gyári tetőcso-
magtartó, 3 db 5 fm beton „I” ge-
renda, 120x110-es raklapok, 200 
l-es vashordók, 6 fiókos nyúlket-
rec, 4 fm-es 12-es, 14-es, 16-os be-
tonvasak, 100 kisbála részére 14-
es betonvas 25 cm-es lábakkal, 
220 cm-es renközi vasgereblye. 
Érd.: Kg., Kinizsi u. 45. Tel.: 06/30-
266-2859.
Eladó nagykapu, kiskapu, 3 l-es 
olajsütő, 70 l-es üst házzal, mű-
anyag kannák, hordók (60 l-es), 
elektromos lábmasszírozó, rá-
dió, mázsák. Tel. 59/314-483 vagy 
06/30-482-2697.

Hagyatékból eladók: 1 db világos 
elemes, 1 db sötét akasztós, vitri-
nes szobabútor; asztalok; székek; 
szőnyeg; 380 V-os takarmányke-
verő; 4,5 m létra; 380 V-os koron-
gos fűrész; 220 V-os kis daráló; 
Robi utánfutó; hódfarkú cserép; 
lemezlejátszó bakelit lemezek-
kel; fa polcok; lócák; mázsa súly-
lyal; kerti szerszámok. Tel.: 06/30-
553-4773 vagy 06/30-617-8891 (16 
órától).
250 l szilvacefre és lucerna széna 
eladó. Tel.: 06/30-511-7613.
Felhívás devizásokhoz! Keressetek 
a Facebook-on a „Haza nem eladó 
mozgalom Karcag és környéke” 
csoportot. Ami a médiában nincs 
– ott megtalálható!
Eladó háromégős, palackos gáz-
tűzhely, tele palackkal, valamint 
egy mini mosógép és egy hasz-
nált kétágú létra. Tel.: 59/314-299.
200 liter cefre eladó. Tel.: 06/30-
458-4238.
EL-GO rokkantkocsi van eladó egy 
új akkumulátorral. Tel.: 06/30-618-
5724 vagy 59/311-339.
Szilvacefre eladó. Tel.: 06/30-963-
9942.
Eladó 1 db Veritas varrógép, ková-
csolt vas tükör (95x45 cm), cipő-
tartó (160x40x52 cm), fogasok és 
polc. Tel.: 06/20-594-0693.
Terápia levegőszűrős asztmások-
nak kitűnő készülék a Zeptertől 
eladó.  Tel.: 06/20-505-3467
TZ-4K 14B típusú kistraktorhoz 
alap méretű henger dugattyú-
val, gyűrű sorral eladó. Tel.: 06/30-
566-8044.
Karcagon 4 részes, új állapotú vi-
lágoskék szekrénysor eladó. I.ár: 
50.000 Ft. Tel.: 06/20-505-3467.
Reális áron eladó: 2 db új tölgy-
fa egyedi tornyos faragott, üve-
ges ajtajú fali téka; 1 db zsúrko-
csi; 1 db Zanussi Lehel jó állapotú 
hűtőszekrény; 1 db egyedi fából 
készült előszobafal; 1 db ková-
csolt vas előszobafogas; 2 db für-
dőszobai mosdókagyló; 1 db zu-
hany csaptelep; 10 m² világoskék 
kisméretű új fali csempe; örök-
égő öntöttvas szobakályha. Tel.: 
06/70-300-9730.
Elektromos kézi masszírozó gé-
pek, különféle díszállatketrecek és 
nagyméretű szobai dísznövények 
(1 db 2 m-es tűlevelű fenyő és 1 
db dézsában lévő szobafenyő, va-
lamint 1 db feketefenyő szintén 
cserépben karácsonyra is alkal-
masak) eladók. A szobai dísznö-
vények cserép árában elvihetők. 
Tel.: 59/328-355.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, 
férfi szövet és bársony nadrág; 
bőrkabát varrását rövid határidő-
re vállalom! Tel.: 06/59-311-910.
Idős ember gondozását vállalom 
kertes házamban. Tel.: 06/30-384-
0490.

Bajba jutott? Nem tudja hitelét fi-
zetni? Végrehajtás van folyamat-
ban? (Személyi hitel, hitelkártya, 
jelzálog hitel, stb.) Ne késleked-
jen, kérjen segítséget! Mi segí-
tünk! Tel.: 06/70-314-4403 vagy 
06/30-647-7324.
Minőségi termelői borok az or-
s z á g  l e g j o b b  b o r á s z a i t ó l . 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák krt. 
77. Tel.: 06/30-928-3073. www.
karcagiborhaz.hu 
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is válla-
lok. Török László. Tel.: 59/313-887 
vagy 06/30-289-5103.
Német nyelvből fordítást, korre-
petálást, tanítást, egészségügyi 
szaknyelv oktatást vállalok. Tel.: 
06/59-311-477.
Pala, cseréptetők átfedése táblás 
zsindellyel, cseréppel, lindabbal. 
Ereszcsatornák cseréje, bádo-
gos munkák végzése garanciával. 
Filagóriák építése, homlokzat fes-
tése, hőszigetelése. Azonnali kez-
déssel! Tel.: 06/20-919-0320.
Vállaljuk az alábbi munkálatokat: 
kőműves munkát, épületek építé-
sét, aláfalazást, vakolást, simítást, 
burkolást, betonozást, épületek 
bontását, alapok ásását; udvarok, 
terepek takarítását, tisztítását; 
bármilyen nemű földmunkákat, 
ácsmunkákat; tető építését, bon-
tását, cserép forgatását; járdák, 
kapubejárók helyreállítását, új-
jáépítését; sírok gondozását, ta-
karítását. Jól képzett, gyakorlat-
tal rendelkező emberekkel dolgo-
zunk. Kedvezményt tudunk bizto-
sítani. Tel.: 06/20-982-6101.
Hőszigetelést, burkolást, festést, 
salétromos házak vízzáró, légát-
eresztő vakolását, kőművesmun-
kákat, bontást, átalakítást, tető-
munkákat vállalunk garanciával, 
szaktanácsadással. Tel.: 06/30-
432-6081.
Fürdőszobák bontását, teljes kö-
rű felújítását, burkolását, vízveze-
ték szerelését, mindenféle kőmű-
ves munkákat, szobafestést, ter-
vezését, szaktanácsadást garanci-
ával vállalunk. Akció! Burkoláshoz 
ingyen ragasztó jár! Tel.: 06/30-
996-3033.
Ház körüli munkákat, fabehor-
dást, kerítésfestést, javítást, me-
szelést, bontást vállalok! Tel.: 
06/20-500-8242.
Gyermekfelügyeletet vállalok, 
plusz főzést Heves megyei ízek-
kel. Minden megoldás érdekel. 
Tel.: 06/30-522-5218.
FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést válla-
lok! (Több mint 30 éves gyakor-
lattal rendelkezem.) Tel.: 06/30-
447-3918.
Nyugdíjas néni iskolától függet-
len becsületes lány személyét ke-
resi, aki heti pár órát segít ház-
tartásba, esetleg ottlakással. Egy 
gyermek nem akadály. Tel.: 06/20-
461-1470.
Fakivágás, felvágás, hazaszállítás. 
Tel.: 06/30-336-6142.

Apróhirdetés
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2013. szeptember 20. péntek

18.00  Műsorajánlat
18.05  Karcagi Tükör
18.30  Egészség klub
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Szepesi Tibor
 Téma: Lovasnapok
 Karcagi Hírek
 - Vízimentős tábor volt
 - Állatvédők közgyűlése
 - Dobermann kutyusok
 - Fűtés fával
 Háttér - Munkahelyteremtő 

beruházás kezdete Tiszafü-
reden

20.10  Fejes László könyvbemuta-
tója

2013. szeptember 24-25. 

kedd, szerda

18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Reformá-

tus istentisztelet
19.15  Karcagi hírek

19.45  A Hit Szava - Római katoli-
kus szentmise

20.30  Karcag Sport: Karcagi SE - 
Kisújszállási SE megyei I. 
osztályú Bajnoki Labdarú-
gó mérkőzés

2013. szeptember 26. csütör-

tök

18.00  Műsorajánlat
18.05  Karcagi Tükör
18.30  Egészség klub
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Kissné Soós Ágnes
 Tanévkezdés
 Karcagi Hírek
 - Épül az út
 - Felújítási munkálatok
 - Te Szedd!
 - Verseny a lőtéren
 Háttér
 Vendég: Szentesi Lajos
20.10  Kulturális Napok összefog-

laló

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
Születés

Kiss Nikolett – Tóth Kálmán
Kg., Albert u. 16. 
 Norina Nikolett

Halálozás

Bató Éva
 Karcag (1931.)
Ifj. Fazekas Lőrinc
 Karcag (1978.)
Varga Béla
 Karcag (1920.)

Lapzárta: 2013. szeptember 23. (hétfő) 12 óra

Szeptember 21. szombat
 8 – 13 óráig Berek Patika 

– Kiss A. utca
 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco
Szeptember 22. vasárnap
 9 – 12 óráig Oroszlán 

Gyógyszertár – Kórház 
út

Szeptember 28. szombat
 8 – 13 óráig Betánia – 

Széchenyi sgt.
 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco
Szeptember 29. vasárnap
 9 – 12 óráig Pingvin Pati-

ka – Kossuth tér

A fenti időpontokon túl 
sürgős esetben egészség-
ügyi ellátás a Háziorvosi 
ügyeleten (Karcag, Széche-
nyi sgt. 27.)

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Megyei I. osztályú bajnokság
Karcag – Kisújszállás 6:1 

(5:0)
Karcag, 150 néző. Jv.: Mo-

zsár G. Segítői: Györfi T., Ka-
pu J.

Karcag: Moga (Oros), Né-
meth, Orosz (Hamar), Ko-
vács Cs., Szentannai, Szívós G., 
Bukovszki, Szívós Gy. (Szőke 
R.), Nagy R., Székely, Erdei

Edző: Orosz István
A tizenhatodik percben egy 

baloldali beadást Láng elvétet-
te, a labda a szemfüles Orosz 
közelről a hálóba gurított (1:0). 
A tizenhetedik percben egy tá-
voli lövés kipattant Láng kezé-
ről és a berohanó Bukovszki 
közelről a hálóba lőtt (2:0). 
A huszonnegyedik percben 
Szentannai balról küldött lö-
vésszerű beadása lepattant a 
védőkről és Kovács Cs. közel-
ről a bal felső sarokba továb-
bított (3:0). A harmincegye-
dik percben egy kapu elé belőtt 
labda után kavarodás támadt 
a vendégek kapuja előtt és Né-
meth közelről a hálóba lőtt 
(4:0). A negyvenegyedik perc-
ben Erdei egy hosszú indítással 

középen kiugratta Bukovszkit, 
aki kicselezte Lángot, az üres 
kapuba gurított (5:0). Az ötve-
nedik percben egy jobbolda-
li hazai támadás után Székely 
6 méterről a bal sarokba lőtt 
(6:0). A nyolcvanötödik perc-
ben vendég szöglet után Farkas 
R. belecsúsztatott és a labda 
Orosról a hálóba pattant (6:1).

Jók: Németh, Kovács Cs., 
Bukovszki, Székely ill. senki

Orosz István: Nem néztünk 
ki rosszul.

Újvári Erik: Hatalmas po-
fon volt, de talán még jókor 
jött.

Ifjúsági mérkőzés

Karcag – Kisújszállás 0:1 
(0:1)

Karcag: Fábián, Daróczi, 
Szőke N., Balogh Cs., Hor-
váth G., Bakó L., Kabai, Terjék, 
Berczi, Kupai, Földi

Cserék: Oros, Tasi T., Tasi 
K., Kónya, Ungi, Magyari

Edző: Varga László

B. I.

LabdarúgásKözérdekű információ
Értesítjük a Tisztelt közlekedőket és a lakosságot, hogy vasút-

építési munkák miatt a lent felsorolt időpontokban a Kisújszál-
lás – Karcag vasútvonal szakaszon lévő vasúti átjárók le lesz-
nek zárva. A terelés jelzőtáblás forgalomirányítás mellett törté-
nik ez idő alatt.

1496+49 (1502+87) - Kisújszállás külterületi földút

2013.09.25 07:00 - 2013.09.28 19:00 jobb vg

2013.09.30 07:00 - 2013.10.16 19:00 jobb vg

2013.10.20 07:00 - 2013.10.26 19:00 jobb vg

1531+48 (1537+86) - Cserhát földút

2013.09.29 07:00 - 2013.10.01 19:00 jobb vg

2013.10.07 07:00 - 2013.10.25 19:00 jobb vg

1587+38 (1593+76) - Magyarkai bekötő út

2013.09.17 07:00 - 2013.09.19 19:00 jobb vg

2013.09.22 07:00 - 2013.10.04 19:00 jobb vg

2013.10.13 07:00 - 2013.10.22 19:00 jobb vg

  Az építési munkák során előfordulhatnak kisebb fennakadá-
sok, időbeni kisebb tolódások, melyről a kivitelező cég folya-
matosan tájékoztatást ad.

A fentiekkel járó kellemetlenségekért szíves megértésüket és 
türelmüket kérjük.

K-P 2011 Konzorcium

Nagyiván – Karcag 2:2 (0:2)
Nagyiván, 50 néző. Jv.: S. 

Nagy Zs.
Karcag: Oros, Kovács Cs., 

Orosz, Németh, Szentannai, 
Székely, Nagy R., Szívós Gy., 
Szívós G., Erdei, Szőke R.

Cserék: Daróczi, Hamar, Fá-
bián

Góllövők: Németh, Székely
Orosz István: Rossz minő-

ségű pályán, sajnos rossz játék 
párosult.

A Megyei I. osztályú bajnok-
ságban a karcagi felnőtt együt-
tes a táblázaton – a vezető 13 
pontos Tiszafüred mögött – 11 
ponttal a második helyen áll. A 
fiatalok az U21-es bajnokság-
ban 7 ponttal a nyolcadik he-
lyen áll.

Magyar Kupa megyei selejtező

Asztalitenisz NB II. Dél-Alföldi 
csoport

II. forduló: Kováts DSE Karcag – Szentes Kinizsi SE 8:10
Karcagi győzelmek: Skumáth István – dr. Hubert Attila 1 

győzelem párosban. Egyéniben: Szepesi Bence 3, Skumáth Ist-
ván 2, dr. Hubert Attila 1, Imrei Ferenc 1 győzelem.

Csornai Csaba: A listavezető Szentes ellen rendkívül szo-
ros küzdelemben veszítettünk. Az összes döntő játszmás mér-
kőzéseket az ellenfél nyerte. Pontokon múlott az eredmény. 
Öröm az ürömben, hogy saját nevelésű játékosunk, Szepesi 
Bence – születésnapján – szép ajándékot adott a szurkolóknak, 
négy egyéni mérkőzésből három győzelmet szerzett és a tavaly 
még aktív NB I-es ellenfelénél szemben is végig partiban volt. 
A vereség oka, hogy a két rutinos versenyzőnk – Skumáth és 
dr. Hubert – csak kettő, ill. egy mérkőzést nyertek meg. Vég-
eredményben játékosaink szívvel, lélekkel küzdöttek és minden 
megtettek a győzelemért és talán ez a legfontosabb.

A következő forduló szeptember 28-án Mezőtúr ellen, ide-
genben lesz. 

A megyei I. osztályban is elindul a csapatbajnokság. Az első 
mérkőzés szeptember 19-én az Arany János Általános Iskolá-
ban, Kisújszálláson kerül megrendezésre.

B. I.

Női labdarúgás
Szeptember 4-én kezdőd-

tek el az edzések heti kétsze-
ri – szerdán és pénteken – 
foglalkozások a Sportcsar-
nok melletti műfüves pályán. 
A csapat jelentős létszám-
ban átalakult, ketten – Tol-
na Éva és Fábián Anita – el-
igazoltak, egyikük a Szol-
nok MÁV-hoz, ill. Kisújszál-
lásra. Ketten Debrecenben 
folytatják a tanulmányaikat 
– Gődér Szilvia és Perge Pat-
rícia -, Való Marietta pedig 
anyai örömök elé néz. Ketten 
visszajöttek a csapathoz, Pin-
tér Petra és Lázók Adrienn. 
Továbbra is a kisújszállási női 
bajnokságban szerepelnek, 
az első mérkőzés szeptember 
22-én lesz, az ellenfél a he-
lyi Vörös Sárkány együtte-
se lesz. Ezen felül, aki kedves 
érez a női labdarúgás iránt, 
az jelentkezhet az edzési na-
pokon, azaz szerdán 19 óra-
kor és pénteken 18 órakor.


