
Június 24-én, rendkívül 
nagy érdeklődés mellett, a 
Pacsirta Népzenei Kör mű-
sorával kezdődött a Kántor 
Sándor Fazekasház (Erkel Fe-
renc u. 11.) megnyitó ünnep-
sége. Az öreg épület az elmúlt 
hónapok során kívül belül 
megújult és az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma támoga-
tásával a kiállítás is teljes fel-
újításra kerülhetett.

A megnyitón részt vettek a 
még élő Kántor-tanítványok 
és a már eltávozottak család-
tagjai, rokonai is. Az egybe-
gyűlteket először Kovács Szil-
via alpolgármester köszön-

tötte, aki röviden szólt a kar-
cagi fazekasság történetéről 

is, majd pe-
dig Pölös 
A n d r e a 
néprajzku-
tató, a Ha-
gyományok 
Háza fő-
muzeológu-
sa nyitotta 
meg a kiál-
lítást.

-dh-

Megnyílt a Fazekasház
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366 lábasban főtt a birkatest

Június 25-én 
délelőtt a tégla-
gyári területren-
dezés fontos ele-
meként a vala-
mikori 63 méter 
magas téglagyá-
ri kéményt lebon-
tották. A kémény 
még műemlékként 
sem használha-
tó- mondta, Var-
ga Nándor a Kar-
cagi Ipari Park 
Kft. ügyvezetője. 
A kémény már balesetveszé-
lyes volt, a teteje szétnyílt. Az 

esetleges helyreállítása pe-
dig több millió forintot vett 

volna igény-
be. A terü-
letre logisz-
tikai köz-
pontot fog-
nak építeni, 
amihez a te-
repet ren-
dezni kel-
lett. Az épít-
mény bon-
tására már 
több éve ké-
szültek. 

Lebontották a téglagyári kéményt

KARCAGI  HÍRMONDÓ

Biztató az idei kenyérgabona-
termés a folyamatban lévő be-
takarítás eddigi tapasztalatai 
alapján – ezt  dr. Fazekas Sán-
dor földművelésügyi miniszter 
mondta július 5-én Kunhegye-
sen. A miniszter a Hármas Ke-
rületi Kézi Aratóversenyen el-
mondta, hogy az aratás jelenleg 
szépen halad, már mindössze 
néhány hetet vesz igénybe. Kö-
zölte: a becslések szerint idén 
mintegy 5 millió tonna jó mi-
nőségű kenyérgabona kerülhet 
a magtárakba, amely biztosít-
ja a hazai ellátást, a termés fe-
lét pedig várhatóan exportpia-
cokon tudják majd értékesíteni 
a gazdák. A miniszter kiemelte: 
a kunsági búza - ahogy régen, 
úgy ma is - kiemelkedő minő-
séget képvisel, a tokaji aszúval 
azonos kategóriába tartozik. 
A több száz arató részvételé-
vel Kunhegyes határában meg-
rendezett aratóversenyen részt 
vett a karcagi Aranykalász Ba-
ráti Kör is, akik a korábbiakhoz 
hasonlóan jól szerepeltek, kivá-
ló minősítést kaptak az aratás-
ra, a tájjellegű ételek bemutatá-
sában pedig első helyezést ér-
tek el.

Aratóverseny
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Közéleti szilánkok

Száz év 
homály

A napokban került a kezembe 

egy családtörténet. Íróját régóta 

ismerem, most mégis meglepődtem, 

mert idős kora ellenére tisztán és 

világosan, s olyan tömörséggel 

fogalmaz, hogy néhány mai prózaíró 

is megirigyelhetné. Talán egyetlen 

fölösleges mondata sincs az alig 

31 oldalnyi visszaemlékezésnek – 

amelyet még fotókkal is illusztrál. 

Írója talán nem is tudja, több ez, mint 

szimpla családtörténet, a szorgalmas 

és ügyes „kisember” küzdelmének 

és puritán erkölcsiségének a 

dokumentuma. Bizonyíték egyben 

arról, hogy a magyar történelem 

utolsó száz évét alulnézetből is lehet 

tisztán látni (és láttatni!). Persze előbb 

kezdi: „Apám, P. Lőrinc 1883. okt. 31-

én született Karcagon, hétgyerekes 

családban. Az öt lány mellett két fi ú 

volt, apám a fi atalabbik. (…) Főleg 

mezőgazdasági munkát végeztek, 

megállapodás szerinti bérezéssel: 

kenyérgabonát, ruhaneműt, lábbelit 

kaphattak cserébe. (…) A katonaidő 

után megnősült, Ö. Erzsébetet vette 

feleségül. Három gyermekük született.

(…) A fi atal család alig kezdte el az 

önálló életét, 1914-ben kitört az első 

világháború. Általános mozgósítás 

kezdődött a tanyákon. Ez úgy történt, 

hogy egy lóháton ülő katona kivont 

karddal a kezében, felszólította az 

embereket.(…) Sajnos apámnak 

is be kellett vonulnia, itt hagyva 

családját és a rengeteg munkát. 

(Kiemelés tőlem). Ő maga túlélte a 

háború borzalmait, de mire hazatért, 

felesége és leánygyermeke meghalt. 

Az özvegy fi atalembernek és két 

árvájának újból társat, édesanyát 

kellett keresnie. Így találkozott apám 

az én édesanyámmal, O. Eszterrel, aki 

1900. máj. 10-én született Poroszlón.”

Többet sajnos már nem tudok 

idézni, de a mondanivalóm 

lényegéhez talán elég ennyi is. 

P. József  – a visszaemlékező –, 

bár életútja sokban különbözött 

édesapjáétól: két „momentumban” 

viszont egyezett: mindketten részt 

vettek a világháborúban, s kemény 

munkával keresték kenyerüket. De 

egyikük sem dőlt be, sem a fasiszta, 

sem a kommunista propaganda 

hazugságainak, világmegváltó 

szólamainak, mint sok hasonló sorsú 

embertársuk.

A meghatározó „nagypolitikai 

összefüggéseket” persze ők (sem) 

láthatták.

- ács -

KÖZÉLET
Testületi ülés

A június 26-i ülést megelőző 
percekben Dobos László pol-
gármester szerény ajándék-
kal köszöntötte azokat a kar-
cagiakat, akik a közelmúltban 
rangos elismerésekben része-
sültek. Ecsedi Irén, a Karca-
gi Általános Iskolai Központ 
vezetője Németh László-dí-
jat vehetett át Balogh Zoltán-
tól az emberi erőforrások mi-
niszterétől, nagytiszteletű 
Konczné Lehoczky Krisztina 
lelkész Református Nagykun-
ságért Pedagógiai Díjban ré-
szesült, míg Kissné Szendrei 
Judit, a gyámhivatal vezetője 
a Pro Familiis-díj kitüntetett-
je lehetett az idén.

A napirend előtti kérdések 
feltételekor Andrási András 
felszólalása nyomán ezúttal 
is szóba került a késedelme-
sen kiérkező vízdíjak kérdése. 
Kisebb vita alakult ki, amelyet 
Dobos László zárt le azzal az 
észrevétellel, hogy a legutób-
bi ülésen jelen volt a szolgál-
tató képviselője, aki részlete-
sen elmondta a helyzet okát és 
a várható megoldás mikéntjét. 
A polgármester hozzátette, 
hogy bízik abban, hogy a szol-
gáltató által jelzett időszakra 
– vélhetően az év második fe-
lében – helyreáll a számlázá-
si rend.

A napirend nagy részét zárt 
ülés keretében tárgyalták a 
képviselők. A nyílt ülésen töb-
bek között elfogadtak két tá-
jékoztatót is. Az egyik a Kép-
viselő-testület által létreho-
zott alapítványok, illetve köz-

alapítványok tevékenységéről 
szólt, míg a másik a Karcagi 
Ipari Park Kft. 2013. évi mű-
ködését mutatta be. Az ipa-
ri park tájékoztatóját Var-
ga Nándor ügyvezető szóban 
is összefoglalta az ülésen, va-
lamint említést tett a rövid- 
és hosszú távú fejlesztési el-
képzeléseikről is. Terveik sze-
rint egy üveghab gyár épülne 
meg a jövőben, valamint egy 
élelmiszer-ipari park létreho-
zásáról is folynak már egyez-
tetések. Ezen az ülésen a vá-
rosi költségvetés is módosí-
tásra került, amely mintegy 
567 709 ezer forintnyi bevéte-
li- és kiadási előirányzat növe-

kedést tartalmaz. Ebben 
többek között a közpon-
ti költségvetésből lebon-
tott támogatások, testü-
leti döntések, valamint 
a tavalyi év pénzmarad-
ványából a költségvetési 
szerveket megillető fel-
adattal kötött összegek 
szerepelnek.

Újabb, az Új Széchenyi 
Terv részeként meghirdetett 
pályázaton vesz részt telepü-
lésünk. Sikeres elbírálás ese-
tén a Polgármesteri Hivatal és 
a Déryné Kulturális Központ 
épületeire kerülhetnek úgy-
nevezett polikristályos nap-
elemes rendszerek, amelyek 
a villamos energiával törté-
nő ellátásban nyújtanak majd 
gazdaságosabb alternatívát.

A képviselők elfogadták Gu-
lyás Ferencné pályázatát is, 
aki az elkövetkező öt év fo-
lyamán lesz a Madarász Imre 
Egyesített Óvoda intézmény-
vezetője. Pályázatát vélemé-
nyezte az intézmény nevelő-
testülete és az erre hivatott 
bizottság is. Egyhangúlag al-
kalmasnak tartották a vezetői 
munkakör betöltésére. Kine-
vezésére augusztus 15-én ke-
rül sor.
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Meghívó
A 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője választó-

kerületi kirándulásra hívja és várja a kerület érdeklődő lakóit: 
nagyszülő-szülő-unoka (középiskolai korosztály) számára.

Időpont: 2014. július 30. (szerda)
Úticél: Kenderes (benne: Tengerészeti múzeum, 

kiállítóterem, református és katolikus templom, Horthy 
kastély, kripta, Horthy-liget).

A kiránduláson való részvétel díjmentes.
Indulás: 2014. július 30. (szerda) 13:30 órakor autóbusszal 

a Kádas György Szakiskola parkolójából (Kisújszállási út 45.)
A kirándulásra jelentkezni lehet: 2014. július 16-

án (szerdán) fogadóóra keretében: 10-12 óráig a Kádas 
György Szakiskolában, csak személyesen.

A kiránduláson való részvétel a jelentkezés sorrendjé-
ben történik.

Szeretettel várja az érdeklődő lakosokat:
Pánti Ildikó

a 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője

A településtörténet(ek) 
önálló (bár nem túl nép-
szerű) fejezeteit adják azok 
az összefoglalások, melyek 
az adott közösség és az or-
szágos politikai erők viszo-
nyát, az ott működő, híveket, 
szerző pártok, s ezek kap-
csán az országgyűlési képvi-
selők munkásságát tekintik 
át. Karcag, a karcagi válasz-
tókerület 1848-2000 között 
tevékenykedő képviselőiről 
2002-ben jelent meg egy nagy 

áttekintő munka. Ebben ta-
lálunk rá dr. P. Ábrahám De-
zsőre, aki 1906-1918 között 
képviselte a parlamentben 
az itteni nagykunokat. Mint 
ilyen, csak egy a sorban, hisz 
képviselősködése eredmé-
nyei nem tűntek ki különö-
sebben a századforduló nagy 
hatású helyi vezetői (Szente-
si Tóth Kálmán, Rimaszom-

bati István, Madarász Im-
re etc.) munkássága árnyé-
kában. A vesztes háború vé-
gének eseményei, s az 1919 
tavaszától induló tanácsköz-
társaság zűrzavaros idősza-
ka alatt azonban az orszá-
gos politika epizodistája lett. 
1919 nyarán ugyanis rövid 
ideig, P. Ábrahám Dezső volt 
a Szegeden felálló új magyar 
kormány miniszterelnöke, 
és amint monográfusa – Do-
monkos László író – feltárta, 
nevéhez fűződik Horthy Mik-
lós ellentengernagy fővezéri 
kinevezése. Kormánya 1919. 
augusztus 12-ig működik, ál-
lamférfiúi ténykedése eddig 
tart. Marad viszont a nagy-

politika közelében, 1922-ben, 
1926-ban és 1936-ban a kar-
cagi képviselőség elnyerésé-
vel is próbálkozik, de ekkor 
már sikertelenül. A két hábo-
rú között ügyvédként dolgo-
zik, a háború végén azonban 
Bajcsy-Zsilinszky Endrével és 
társaival együtt ő is Sopron-
kőhidára kerül. Érdekes, hogy 
a ‚45 utáni egy-két demokra-
tikus esztendő ismét a par-
lamenti padsorokban találja, 
de 1949-től már vele is más-

ként bánnak. Pár évre, vidék-
re telepítik, 1956 őszén pár-
tot szervez, amivel eléri, hogy 
élete végéig, egész pontosan 
96 éves koráig rendőri megfi-
gyelés alatt állt. Két esztendő 
múlva, 1973-ban hunyt el. 

Ezt a nem mindennapi po-
litikuspályát foglalja össze 
Domonkos László A megfi-
gyelt tanú című kötete, ame-
lyet június 26-án az Antoló-
gia Kiadó vezetője, a szerző, 
valamint Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter, a vá-
lasztókerület korábbi képvi-
selője ajánlotta az olvasók fi-
gyelmébe.

- Amikor a karcagi válasz-
tókerület története című kö-
tet megjelent, örömmel fe-
deztem fel, hogy a karcagi ke-
rületnek volt egy olyan or-
szággyűlési képviselője is, aki 
később, az első világháborút 
követő időszakban a szege-
di kormány miniszterelnök-
évé avanzsált, és 1945 után 
is részt vett az országgyűlés 
munkájában – mondta a Hír-
mondó kérdésére a miniszter. - 
A most megjelent könyvet ol-
vasva érdekes személyiséggel 
találkozunk, akinek hosszú, 
kalandos élete volt, méltó ar-
ra, hogy megörökítsük. Más-
részt nagyon sok szempont-
ból kötődik hozzánk, hiszen 
debreceni származású lé-
vén, részben az ottani protes-
táns világ és az alföldi mező-
városokra jellemző politikai 
gondolkodás is összeköt ve-
le bennünket, karcagiakat. 
Mindenkinek ajánlom figyel-
mébe a róla készült kötetet.

Elek György

Egy politikatörténeti érdekesség
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AKTUÁLIS

Szekeres György
(1932 – 2014)

Törökszentmiklósi földműves család harmadik gyer-
mekeként 1932. július 9-én született. Az elemi iskola 
után a Székács Elemér Mg. Szakközépiskola tanulója, az 
érettségi után pedig a Debreceni Agrártudományi Egye-
tem hallgatója lett. Itt szerzett agrármérnöki oklevelet. 
Fiatal szakemberként került előbb a kisújszállási tanács-
hoz, majd kisújszállási és biharugrai téeszekben volt fő-
agronómus. A bihari tájakról került Karcagra, ahol 1977-
ig a Városi Tanács Mezőgazdasági Osztályának a veze-
tője volt. Ez évben a HAGE karcagi üzemegységében lett 
termelésirányító, majd a Karcag és Vidéke ÁFÉSZ beru-
házási vezetői feladataival bízták meg. Később – nyugdí-
jazásáig – az Állami Biztosító kárszakértője volt.

Nyugdíjazása után lett a JNSz Megyei Mozgássérül-
tek Egyesülete karcagi csoportjának a vezetője. Mint a 
lap tudósítója, ekkortól követhettük figyelemmel igen 
alapos és körültekintő csoportvezetői és szervezői tevé-
kenységét, amit váratlan haláláig végzett. 2014. május 
16-án hunyt el.

Nyugodjék békében!

Elek György

Június 20-án átadták a Hu-
bai Ökofarm vágópont és 
húsüzemet. A családi vállal-
kozásban működtetett üzem 

nem csak saját részre, és a 
bio boltjuknak termel, ha-
nem a környékbeli állattar-
tóknak is. Hiánypótló ez a be-
rekfürdői vágópont, hiszen 
mióta a régi karcagit bezár-

ták a környékbeli gazdák ne-
héz helyzetben voltak. Az ál-
latokat sok száz kilométer-
re kellett elszállítani levágat-

ni. A vágópont 
k i e l é g í t h e -
ti az ősterme-
lők, kisterme-
lők igényeit, 
az egyszerű-
sített szabá-
lyok pedig le-
hetővé teszik 
az általuk elő-
állított termé-
kek piacra ju-
tását is és se-
gíti a vidék 

sokszínűségének megőrzé-
sét, a helyi termékek előállí-
tását . A megnyitón beszédet 
mondott a földművelésügyi 
miniszter, városunk és térsé-
günk országgyűlési képvise-

lője is.  Dr. Fazekas Sándor el-
mondta, hogy azért is fontos 
ez a beruházás, mert a járás-
ban, tehát a karcagi járásban 
jelenleg három vágópont il-
letve vágóhíd van, és így több 
munkahely létesül és keve-
sebb alapanyagot visznek el 
tőlünk, hiszen most is jelen-
tős az állattartás. Csak a jó-
szágállományt felvásárolják, 
elviszik az ország túlsó vé-
gébe és onnan visszajön fel-
vágottként, vagy más húské-
szítményként. Hogy, ha hely-
ben tudjuk ugyanezt megol-
dani, akkor egyrészt a helyi 
ízeink megmaradnak, illet-
ve az árakban is megjelenik, 
illetve nem terheli a környe-
zetet olyan mértékben, mint 
amikor utaztatják a húst, il-
letve a jószágokat.

Balogh Andrea

Vágópont

Az 1970-es évek közepétől 
datálódó, kisújszállási alapí-
tású Hortobágyi Természet-
védelmi Kutatótábor alföld-
kutatásban betöltött szerepét 
reprezentálják azok a köte-
tek, amiket a tízéves évfordu-

lók alkalmából állítottak ösz-
sze a résztvevők. Az idén el-
érkeztünk a negyvenedik tá-
borozáshoz, azaz az alapítás 
40. évfordulójához, amivel a 
kisújszállási gimnazisták táj-
kutató tábora – az évfolyam-
ok mennyisége után is – a leg-
patinásabb műhelyek közé 
tartozik. Eredményeit pedig a 
több vaskos évfordulós alma-

nach írásai mellett a táboro-
zók hosszú-hosszú, és egyre 
bővülő névsora is igazolja.

A negyvenedik évfordulóra 
kiadott A tájkutatás szol-
gálatában című kötet nem-
csak példás alaposságú tá-
bor (azaz Hortobágy-kutatás) 
történet, hanem – tizennyolc 
tanulmányával – tájismere-
ti összefoglaló is. A kutatók 
ugyanis komplex egységében 
értelmezik és tárják fel a tá-
jat. A történeti, botanikai, ta-
lajtani, rovarászati dolgoza-
tok között néhány néprajzi, 
nyelvészeti és tudománytör-
téneti írást is olvashatunk, 
többek között a pásztorok nö-
vényismereti tudásáról, „a 
marikkal rakott főd” fogal-
máról és jelenségéről, az el-
tünedező tájnevekről vagy 
pedig a Háromföldet kutató 
Szűcs Sándor és Dorogi Már-
ton barátságáról. 

A vaskos kötet igazi, monu-
mentális emlékműve négy év-
tized táborozásainak, mun-
kájának, a Hortobágy jelené-
nek, de akár útmutató is le-
het az elkövetkező táborok 
munkájához.

Elek György

Négy évtized a tájkutatás szolgálatában

Június 23-án este egy kar-
cagi férfi bement egy 72 éves 
özvegyasszony udvarára. Be-
szélgetni kezdett a nénivel, 
majd kitépte a füléből a fül-
bevalót, megpróbálta leven-

ni a gyűrűt az ujjáról, de a né-
ni ellenált. Ekkor a támadó-
ja megpofozta, majd a föld-
re lökte. A néni kiabálni 
kezdett, a férfi pedig elme-
nekült a helyszínről. A vér-

ző fejű hölgy a szomszédok-
tól kért segítséget, akik azon-
nal hívták a rendőrséget. A 
nénit kórházba szállították, 
ahol ellátták. A karcagi nyo-
mozók a bejelentést követően 

rövid időn belül azo-
nosították a bűncse-
lekmény elkövetésé-
vel megalapozottan 
gyanúsítható helyi la-
kost, akit pár órán be-
lül Karcag egyik utcá-
ján elfogtak. K. Dénes 
az egyenruhások lát-

tán eldobta a megszerzett ér-
tékeket. A rendőrök a 37 éves 
férfit előállították a Karca-
gi Rendőrkapitányságra, ahol 
gyanúsítottként kihallgatták 
és őrizetbe vették.

Rablás Karcagon

Az idei Birkafőző 
Fesztiválon – mint 
az esemény díszven-
dége – Kalocsa vá-
rosa mutatkozott 
be a karcagi közön-
ségnek. Ennek be-
vezetéseként júni-
us 24-én (kedden) 
a Dunatáj Fotókör 
munkáiból nyílt kiállítás a 
Györffy István Nagykun Mú-
zeumban. A tárlatot, amelyen 

három pingáló- és egy hím-
ző asszony mutatta be a hí-
res (világörökség!) kalocsai 

díszítőművészet főbb 
motívumait, Romsics 
Imre néprajzkutató, 
a Visky Károly Múze-
um igazgatója aján-
lotta az érdeklődők 
figyelmébe.

A kiállítás au-
gusztus 10-ig te-
kinthető meg.

Kalocsa fotókon
Kiállítás a múzeumban

Július elsejétől bírságol-
ják a parlagfűvel szennye-
zett földterületek tulajdono-
sait, használóit. 15 ezertől 5 
millió forintig terjedő bírság-
ra számíthatnak a földterü-
let nagyságától függően. Az 
ellenőrzést az illetékes föld-
hivatal végzi. A parlagfüves 
területről bejelentést lehet 
tenni a NÉBIH online és mo-
biltelefonon is elérhető par-
lagfű-bejelentő rendszerén 
keresztül. Szükség esetén a 
hivatal kényszerkaszálást 
rendel el és meghatározza a 
bírság összegét. Ha a tulajdo-
nos a határozat kézhezvéte-
le után sem mentesíti a terü-
letet, a hatóság által elvégzett 
kényszerkaszálás költsége 
őt fogja terhelni. Tapaszta-
latok alapján a tulajdonosok 
túlnyomó többsége nem vár-
ja meg a költségesebb hatósá-
gi intézkedést és lekaszálja az 
érintett területet. Tavaly ösz-
szesen 5600 hektár külterü-
letet mértek fel; a mulasztá-
sok miatt 3000 eljárás indult 
és 130 millió forint bírságot 
szabott ki a hatóság.

Balogh Andrea

Kaszálni kell a 
parlagfüvet

Múlt hét szombat óta szüre-
telik a hazai dinnyét. Hama-
rosan egész Európát elárasztja 
a magyar dinnye: a Magyar 
Zöldség-Gyümölcs Termék-
tanács szerint a tavalyi 210 
ezer tonnánál akár tíz száza-
lékkal is több terem idén. Itt-
hon is elsősorban a hazait kí-
nálják. Oravecz Tamás, a Ma-

gyar Dinnyetermelők Orszá-
gos Szövetségének elnöke 
szerint az utóbbi évek legjobb 
minősége várható, hiszen idén 
az időjárás kegyes volt. Idén 
nagyjából 6000 hektáron te-
rem a gyümölcs Magyarorszá-
gon, az elmúlt három évben 
folyamatosan nőtt a termőte-
rület. A dinnyetermesztés 11 

ezer embernek ad munkát. Ta-
valy 95-120 forintig ment le a 
dinnye kilónkénti ára. Most 
még 200-250 forintért kínál-
ják a finom gyümölcs kilóját. 
A dinnyét lékelni tilos, az út 
menti árusoknál félbevágni 
is, csupán kopogtatni szabad. 
Állítólag a szára is árulkodik 
frissességéről. 

Itt a dinnyeszezon 
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TB által támogatott gyógy-
kezelésekkel is várja gyógy-
ászati részlegében a vendége-
ket a fürdő júliustól. Schwarcz 
Tibor fürdőigazgató július 
1-jén tájékoztatta erről Dobos 
László polgármestert és Pán-
ti Ildikó önkormányzati kép-
viselőnőt. A gyógyászati ke-
zelések mellett reumatológi-
ai járóbeteg szakrendelés is he-

lyet kapott 
az épületben. 
Bejelentkez-
ni személye-
sen, vagy te-
lefonon lehet. 
a vizsgála-
tokhoz há-
ziorvosi be-
utaló szükséges. Kezelési idő-
szakok: hétfőtől péntekig 8:00 

– 16:00 óráig. Szombat és va-
sárnap: zárva. A reumatológi-
ai járóbeteg szakrendelésen a 
püspökladányi Szekrényesiné 
Dr. Molnár Klára Ilona doktor-
nő szerdán 8:00 – 16:00 órá-
ig és pénteken 7:00 – 15:00 
óráig várja a betegeket. A kö-
vetkező fürdőgyógyászati ke-
zeléseket lehet igénybe ven-
ni: medencefürdő, gyógyvi-
zes kádfürdő, , szénsavfürdő, 
súlyfürdő, gyógymasszázs, víz 
alatti vízsugár masszázs, víz 
alatti csoportos gyógytorna és 
szárazföldi gyógytorna. Do-
bos László, Karcag város pol-
gármestere örül a fürdő új szol-
gáltatásának, hiszen évek óta 
üresen, kihasználatlanul áll az 
épület, nem működött benne a 
gyógyászat. Azt mondta, hogy 
mostantól a karcagiaknak nem 
kell a környező településekre 
gyógyulni járni, hanem hely-
ben igénybe vehetik a TB által 
támogatott kezeléseket a me-
gye egyik legjobb gyógyvizű 
fürdőjében.

HÍREK

ÉRDEKESSÉGEK

Ray Kurtzweil feltaláló az 
optikai karakterfelismerés, a 
szöveg-beszéd szintézis, és az 
elektronikus billentyűs hang-
szerek úttörője szerint né-
hány éven belül elkészül az 
emberi agy számítási telje-
sítményét visszaadni képes 
hardver. Emellett azt állít-
ja, hogy kb. egy évtized múl-
va jelenhetnek meg az embe-
ri intelligencia szoftvermo-
delljei. A feltaláló szerint ez 
azt jelentheti, hogy a mester-
séges szuper intelligencia le-
hetővé teszi, hogy az embe-
ri testnél strapabíróbb fizikai 
testbe, robotba(?) töltsenek 
át humán elmét. Ami tehát 
húsz, de akár tíz évvel ezelőtt 
is még csak a sci-fi kategóriá-
jába tartozott, tíz-tizenöt év 
múltával akár hétköznapi do-
loggá is válhat.

Januárban jelent meg egy 
tanulmány, mely szerint az 
elkövetkező két évtizeden be-
lül az Egyesült Államokban a 
munkahelyek 47%-ánál auto-
maták vehetik át az emberi 
munkavégzést. Az általános 
vélekedés szerint ami a ten-
geren túl megvalósul, az a vi-

lág más részein is előbb, vagy 
utóbb megjelenik – így Euró-
pában is. A tanulmány meg-
jelenését követően elindul-
tak a találgatások, hogy vajon 
mit kezdenek a társadalmak 
az így keletkezett munkaerő 
felesleggel. Szociológiai fel-
mérések sokasága foglalko-
zik már hosszú évek óta az-
zal a ténnyel, hogy egyre több 
– nem csak pályakezdő fiatal 
– terelődik kénytelen-kellet-
len a szolgáltatói szféra felé, 
amely elsősorban a modern 
technika egyre gyorsabb fej-
lődésének a következménye. 
Ez a terület pedig a legválto-
zékonyabb és meglehetősen 
alulfizetett világszerte. Hogy 
milyen lesz a közeli és távo-
labbi jövő, arra számtalan 
jóslat létezik. Az biztos, hogy 
már évtizedekkel ezelőtt is 
voltak automata gépsorok, el-
sősorban a különböző gyár-
tósorokkal működő ipari vál-
lalatoknál. Ma már ezek igen 
nagy része teljesen automati-
zált, vagy éppen robotizált.

Egy kutatócsoport sze-
rint – melynek többek között 
tagja Stephen Hawking fizi-

kus is – a mesterséges intel-
ligencia létrehozása az em-
beriség történetének legna-

gyobb eredménye lenne. Ám 
Hawking előre figyelmez-
tet ezzel kapcsolatban. Sze-
rinte az emberiség a veszté-
be rohanhat egy ilyen intelli-
gencia kifejlesztésével, mivel 
kiszámíthatatlanok a követ-
kezmények. Ahogy a kutatók 
fogalmaznak, a legnagyobb 
esélyünkből az utolsó is le-
het, mivel az efféle kutatások 
egyre elterjedtebbek és a vár-

ható robbanásszerű fejlődés 
eredményeihez képest az ön-
magát vezető autó, a digitális 

személyi asszisztens, vagy a 
közismert műholdas navigá-
ció eltörpülnek majd. Olyan 
technikák születhetnek – itt 
szuper fegyverekre utaltak – 
amelyeket az emberek nem 
tudnak felfogni, megérteni. 
Hawkingék Independentben 
megjelent cikke, vagy annak 
kivonata az interneten szá-
mos oldalon megtalálható 
magyarul is. Sok más dolog-

ról is szó esik az írásban, az 
automatizált fegyverrendsze-
rektől a hatalmat átvevő ro-
botokig. Az elmúlt hetekben 
számos médiafelület foglal-
kozott a témával: rádiómű-
sorok, tudományos és inter-
netes magazinok is. 

A cikket sokan Hawking és 
társai sci-fibe illő képzelgésé-
nek tartják, bár ők ezt egyál-
talán nem viccnek szánták. 
Érdemes elolvasni, már csak 
azért is, mert az ember azért 
elgondolkozik azon, hogy alig 
száz éve – amikor a katoná-
kat papírtalpú bakancsban, 
vasalt abroncsú teherautókon 
szállították az első világhá-
ború frontjaira – még az űr-
utazás és a Holdra szállás is 
csak Verne könyvéből ismert 
képzelgés volt. 

-dh-

 Elgondolkodtató: Küszöbön a mesterséges intelligencia?

Domján Sándor
agrármérnök

Érdekes, újszerű ötlet a kor-
mányzati struktúra ilyen jelle-
gű decentralizálása. Minden-
képpen van létjogosultsága, hi-
szen a földművelésügy, maga a 
földművelés vidéken történik. 
A gazdák munkáját, talán lehet, 
hogy egyszerűsíti, életszerűbbé 
teszi. Az ügyintézésben is válto-
zást hozhat, de minden újra át 
kell állni, hogyha az pozitív

Ács Ferenc
gazdálkodó

Én úgy gondolom, hogy egy 
vidéki városból könnyebben 
átláthatók lehetnek a dolgok. 
Én is úgy látom, hogy a mi-
nisztérium legyen csak ott, 
ahol a föld van, ahol a föld-
művelés zajlik.

A hét kérdése: Ön mit gondol arról, hogy a 
Földművelésügyi Minisztérium esetleg vidékre költözhet?

Fotó: Internet

Találgatásokra adott okot 
egy haláleset, amely a Birka-
főző Fesztivál hajnalán júni-
us 28-án történt Karcagon. 
Az esetről Dobos László, Kar-
cag város polgármestere a kö-
vetkezőt nyilatkozta: - Tudo-
másom szerint a birkafőző 
fesztivál területén illegálisan 
tartózkodó ittas személye-
ket a biztonsági szolgálat 
emberei a területről kivit-
ték, s közben rendőrt hívtak. 
A rendőri intézkedést köve-
tően az ittas személyek kö-
zül az egyik kivezetett fér-
fi, a jelenlegi információink 
alapján a kórházba szállítás 
után infarktusban elhalálo-
zott. Azt tudhatjuk még az 
érintett személyről, hogy ál-
lítólag pár héttel ezelőtt szív-
műtéten esett át. Az 56 éves 
férfit az Országos Mentő-
szolgálat szállította a Kátai 
Gábor Kórházba. Dr. Bakonyi 
György a Sürgősségi Betegel-
látó Osztály vezetője elmond-
ta: Szombaton hajnalban fél 
öt tájban a mentőszolgálatot 
riasztották rosszulléthez. A 
metőszolgálat beérkezésekor 
gyakorlatilag azonnal légzé-
si elégtelenség lépett fel. Még 
a mentőszolgálat intubálta 
, biztosított légutat a beteg 
számára, ezután perceken be-

lül összeomlott a beteg ke-
ringése, emiatt komplex új-
raélesztést kezdtünk a beteg-
nél, mely több, mint egy órán 
át tartott és fél hatkor a be-
teg elhunyt. A mentőszolgá-
lat bejelentése szerint a be-
teg rosszullétét megelőző-
en konfliktusa volt, emiatt a 
rendőrség már a helyszínen 
volt, illetve nekünk is, mivel 
a beérkezéskor mi rövid ideig 
kezeltük a beteget, ez rendkí-
vüli halálesetként kezelhető. 
A beteg ellátása után a rend-
őrség értesítése megtörtént, 
akik azonnal, a délelőtt fo-
lyamán a helyszínre érkeztek 
és eljárásukat megkezdték a 
beteg halálának vizsgálatá-
val kapcsolatban. Igazság-
ügyi szakértői boncolása tör-
tént a betegnek, aki termé-
szetes halált állapított meg, 
koszorúér elzáródást, szívin-
farktust. Az esettel kapcso-
latban a Jász- Nagykun- Szol-
nok Megyei Rendőr Főkapi-
tányság a következő írásbeli 
tájékoztatást adta: „ A karca-
gi kórházban történt halál-
esettel kapcsolatban idegen-
kezűség nem merült fel, ezért 
a Karcagi Rendőrkapitányság 
közigazgatási hatósági eljá-
rás keretében vizsgálja a ha-
láleset körülményeit.”

Kizárta a hatóság az idegenkezűségetGyógykezelések az Akácliget Fürdőben

Fotó: Karcag TV

Lapzárta: 
2014. július 28.
(hétfő) 12 óra
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POSTALÁDA

OTTHON
Túrós-barackos-rácsos pite recept

Tésztához:
50 dkg liszt, 25 dkg margarin, 15 dkg 
porcukor, 1 cs sütőpor, 1 cs vaníliás 
cukor, 1 tojás, 2-3 ek tejföl
Töltelékhez:
35 dkg túró, 1 tojás, 3-4 ek porcukor, reszelt citromhéj, baracklekvár 
Elkészítés: Állítsuk össze a tésztát, majd válasszuk ketté az ösz-
szegyúrt tésztát, egyik a pite alja, másik a rácsos teteje lesz. Nyújt-
suk ki az alsó tésztát kb. 3 mm vastagságúra, majd helyezzük egy 
sütőpapírral kibélelt tepsi aljára. A túrót nyomkodjuk szét egy vil-
lával, majd adjuk hozzá a porcukrot, tojást és citromhéjat. A túró-
masszát kenjük rá az alsó tésztára. A túró tetejére óvatosan ken-
jük rá a nem túl híg baracklekvárt. A maradék tésztát nyújtsuk ki, 
majd vágjuk csíkokra, és hengergessük meg őket, hogy hosszúkás 
„kukacokat” kapjunk. Majd ezeket helyezzük átlósan, rács formá-
ban a sütemény tetejére. Előmelegített sütőben közepes fokoza-
ton (180 0C-on) süssük kb. 20 percig, míg a tészta teteje megbar-
nul. Hidegen szeleteljük, és porcukorral meghintve tálaljuk!

Háztartási 
jó tanácsok: 
Tükörtisztítás

Gyorsan és alaposan meg-
tisztíthatja a tükröket for-
ró ecetes vízzel. Az is haté-
kony, ha átdörzsöli a tükröt 
félbevágott nyers burgonyá-
val, majd tiszta vízzel le-
mossa és nem szöszölő pa-
pírral kifényesíti. Akkor 
sem lesz csíkos a tükör, ha 
lehűtött feketeteával törli 
át, majd szarvasbőrrel kifé-
nyesíti. Különösen csillogó-
vá teszi a tükröket a denatu-
rált szesz, amely a rájuk ra-
gadt hajlakkot és egyéb für-
dőszobai szennyeződéseket 
is feloldja.

Játsszon Ön is a
Karcagi Hírmondóval!

Mikor nyílt meg Karcag város első és egyetlen gőz- és 
kádfürdője?

A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel 
és telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben július 29-
én kedden 12 óráig. Címünk: 5300 Karcag, Kertész J. u. 2.

A helyes megfejtők között 2  darab fürdőbelépőt sorsolunk 
ki a az Akácliget Fürdő felajánlásában.

A nyerteseket telefonon értesítjük.

Előző lapszámunk nyertese: Hérmán Sándorné (Karcag)

NYEREMÉNYJÁTÉK

A Zádor Úti Általános Iskolába – ma már Szent Pál Marista Álta-
lános Iskola – ismét az iskolai csengő hangja törte meg a csendet, 
ahol az 1954-ben elballagott diákok osztálytalálkozót szerveztek 
immár 12. alkalommal, a ballagás 60. évfordulója tiszteletére.

T. Szabó Pál
az osztály nevében

2014. május 31-én találkoztak a Karcagi Református Gim-
názium és Egészségügyi Szakközépiskola 1953/54-es tanév-
ben az Állami Gábor Áron Általános Gimnáziumban 60 éve 
érettségizett „öreg diákok”. A megjelent 17 volt osztálytárs és 
7 hozzátartozó nevében:

Dr. Sütő Mihályné – Balla Klárai

Fotó: Internet

Az „Én kis kertet kerteltem…”- országos gyermekrajz pályá-
zaton kis óvodásaink díjazásban részesülnek-érkezett a hír 
Karcag város alpolgármester asszonyától, Kovács Szilviától 
a kiírt pályázat ötletgazdájától. Szeretettel várják a pályázó-
kat családjaikkal együtt, a pedagógusokat, Budapestre a díj-
átadó ünnepségre-szólt a meghívás. 2014. május 24-én szom-
bat reggel kissé álmosan, de nagy izgalommal indultunk út-
ra fővárosunkba. A Táncsics krt.17 óvoda Katica csoportosai,- 
Hegedűs Anina I. és Péter Bence II. helyezést ért el az óvodás 
korosztály kategóriában. Kis büszkeségeink, az óvodánk-
ban immár 4. éve működő „Kreatív kuckó” – tehetséggondo-
zó műhely lelkes tagjai. A díjátadó ünnepség megrendezésé-
re a budapesti Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola biz-
tosította a méltó helyszínt. A csodás, esztétikus környezetben 
magas színvonalú rendezvény részesei lehettünk. Büszke-
séggel és boldogsággal telve vették át ügyes kezű gyermeke-
ink a megérdemelt okleveleket és ajándékokat Kovács Szilvi-
ától –Karcag város alpolgármesterétől a pályázat ötletgazdá-
jától, Ifj. Hubai Imre úrtól –a Magyar Nemzeti Vidéki hálózat 
elnökségi tagjától és Gulyás Andreától a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium –Miniszteri titkárságvezetőjétől. Az ünnepi han-
gulatot számos gyermekcsoport műsora tette még színeseb-
bé. Esztétikusan megterített asztalok mellett jó étvággyal 
fogytak a finomságok. Tartalmas programokkal is kedvesked-
tek a szervezők a résztvevő gyermekeknek és családoknak. Ez 
a nap felejthetetlen emléke lesz iskolába készülő óvodásaink-
nak, szülőknek és óvó néniknek egyaránt. Ezúton is szívből 
köszönjük az élményt, óvodásainknak iskolás éveikhez ha-
sonló sikereket és jó egészséget kívánunk!

Nagy Tiborné
tehetség műhelyvezető óvodapedagógus

Kis gyermekek - nagy sikerek!

A Csokonai Könyvtár új 
épületben, kellemes, hangu-
latos könyvtári térben fogad-
ja áprilistól a használókat. 
Májusban az iskolások vették 
birtokba a gyermekkönyvtá-
rat. Játékosan ismerték meg a 
könyvek birodalmát. Az első-
söket Bagoly Bence (a könyv-
tár kisfőnöke) vezette el a be-
iratkozástól a helyes könyv-
tárhasználatig. Nagyon jól si-
került foglalkozások voltak, 
amikor a délelőtti kirándulá-
sok után könyves környezet-
ben, vetélkedő formájában 
gyűjtöttük össze városunk 
fontos látnivalóit, élőlénye-
it, szokásait. A Györffy István 
Tagiskola alsós csoportjai pe-
dig akadályversenyük egyik 
állomását tették a könyvtár-
ba. Izgalmas könyvvadászat 
volt, ahol sok gyerek kedvet 
kaphatott ahhoz, hogy nyáron 
is innen válasszon magának 
olvasnivalót. Ezek az órák, 
és a polcokról leemelhető ér-
dekes kötetek mind az önál-

ló ismeretszerzést alapozzák 
meg. Szeretem nézni és hall-
gatni, amikor fiatal olvasó-
im lelkesen mesélnek, ajánla-
nak egymásnak történeteket, 
szép ismeretközlő kiadványo-
kat, amikor „beszabadulnak” 
a polcok közé.

Így a 85. Ünnepi Könyvhé-
ten és a 13. Gyermekkönyv-
napokon köszönöm meg a pe-
dagógusoknak, szülőknek 
azt, hogy fontosnak tartják, 
hogy gyermekeik megismer-
jék az olvasás semmi máshoz 
nem hasonlítható élményét. 
A gyerekeknek pedig üzenem, 
(sőt „Bagoly Bence azt mond-
ja”), hogy gyertek nyáron is a 
könyvtárba.

Szabó Péterné
könyvtáros

Rendhagyó könyvtári órák, foglalkozások

Pedagógusnapi 
rendezvény

2014. június 2-án (hét-
főn) 15 órától Pedagógus-
napi rendezvényen vet-
tünk részt a karcagi Erkel 
Ferenc Alapfokú Művésze-
ti Iskola Erkel termében. 
A Nyugdíjas Pedagógus 
Klub és az említett iskola 
közös programot állított 
össze. A műsor szervezé-
sében nagy szerepe volt 
Plósz Csilla igazgatónőnek 
és Koppány Mária zongo-
ra tanárnőnek. Mindket-
tőjüknek, valamint a töb-
bi felkészítő tanárnak és 
a fellépőknek, tanárnak 
és tanulónak szívből kö-
szönjük lélekemelő mű-
sorukat. A műsor elején 
az igazgatónő köszöntője 
után a Nyugdíjas Pedagó-
gus Klub vezetője köszön-
tötte a jelenlévőket „A jó 
tanító” című saját versé-
vel. Ezt követően nagyon 
tehetséges tanulókat is-
merhettünk meg, akik 
zongora, furulya, trombi-
ta, fuvola, harsona, gitár, 
marimba, klarinét, csel-
ló és hegedű játékaikkal 
mutatkoztak be. Gratulá-
lunk az őket felkészítő ta-
nároknak, akik igen ma-
gas szinten képezik a rá-
juk bízott gyermekeket. 
Minden fellépőnek, tanár-
nak, tanítványnak szívből 
köszönjük odaadó munká-
jukat. Kívánunk nekik to-
vábbi munkájukhoz sok 
erőt, egészséget és sok-sok 
sikert.

A Nyugdíjas Pedagó-
gus Klub tagjainak nevé-
ben is:

Mátyusné Kiss-Pál Róza
klubvezető
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ESEMÉNY

Országos hírű Birkafőző Fesztiválunk a szép nyá-
ri időben óriási érdeklődés mellett zajlott le.. A hely-
szín- a Múzeumpark és a belváros több utcájának – 
berendezése szokás szerint már pénteken megkez-
dődött, és már ekkot több kulturális program is a 
következő napok eseményeire irányította a figyel-
met.

Szombaton árusok, főzők, tűzhelyek és vásári sát-
rak sokasága lepte el a Kálmán, Kálvin és József At-
tila utcákat, valamint a víztorony környékét, ahol 
a színpadot és központi nézőtérül szolgáló sátrat is 
felállították. És természetesen hajnaltól már min-
denfelé szállt a füst a vaslábasok alól. Nem ismer-
ve a korábbi létszámokat, nem tudunk rekordot ki-
áltani, de az idei 220 fős versenyzői gárda a verseny 
és hungarikummá lett eledelünk nagy népszerűség-
ét mutatja. Az alkalom jelentőségét alátámasztan-
dó közöljük, hogy három és félszáz birka végezte be 
földi pályafutását, persze, ahogy az lenni szokott, 
a lábast és bográcsot állító versenyzők (családok, 
magánszemélyek, baráti társaságok, cégek, mun-
kahelyi közösségek) nemcsak birkahússal örven-
deztették meg a 14-15 ezernyire tehető látogatóse-
reget. Egy ismerősöm pontosnak tekinthető össze-
sítése szerint a fesztivál területén 366 kondérban, 
bográcsban és vaslábasban, ezen felül 9 tárcsán ké-
szült az étel, a birkapörköltön kívül bárányragu, bir-
kagulyás, kecske-, marha-, kakas és vaddisznópör-
költ, csülök- és körömpörkölt, hagymásvér, babgu-
lyás, töltött káposzta, pacal, slambuc, öreglebbencs 
és lacsuháskása (etc.). Az ételsor az egész Alföldet, 
mondhatni az egész országot reprezentálja, ahogy 
a versenyben résztvevők is főként az alföldi tájakról 
érkeztek, de jöttek más vidékekről, sőt külföldről is.

Ennyi jó étel mellett a siker sem maradhatott el, 
és ezt igazából a rengeteg, pillanatok alatt kiürült 
kondér igazolja – és persze a temérdek díj és elis-
merés, amit a társadalmi-, és a Benke László mes-
terszakács vezette szakmai zsűri kiosztott. A szak-
mai zsűri tizennyolc főző teljesítményét ítélte a leg-
jobbnak: Arany minősítés: Simon Ferenc (Túrkeve), 
Pásztor Tüzép (Martfű), Kovács László (Karcag), 
Kardos Attila (Karcag), Agócs Zoltán (Karcag), Nagy 
László (Gyomaendrőd). Ezüst minősítés: Bene Lajos 
(Berekfürdő), Kovács Lajos (Karcag), Krajcsó János 
(Békéscsaba), Nagy Sándor (Debrecen), Lajtos La-
jos (Karcag), Pásztor Mátyás (Szarvas). Bronz mi-
nősítés: Takács István (Dömsöd), Kovács Sándor 
(Túrkeve), Karcagi Cserhát Kft. - Dániel Csaba (Kar-
cag), Tóth János (Békéscsaba), Barta Győző (Szar-
vaskő), Soltész Nagy János (Karcag).

A főzés és a vásár látnivalóin túl csokornyi színes 
és érdekes műsor szórakoztatta a nagyérdeműt, a 
honvédbandától a mazsoretteken, a kalocsai és kar-
cagi tánccsoportokon át nótaműsorig és a juhszár-
nyék idén is népszerű látványosságáig. A fesztivál a 
Bikini és Panama Magic együttesek koncertjével zá-
rult.

Elek György

XVI. Karcagi Birkafőző Fesztivál

Fotók: Déryné Kultuláris Központ

Dalma Dance Club

The Best Company

Mazsorettek

Főzők Muri Enikő koncert Bikini koncert

Nótaműsor

Társadalmi zsűri

Szakmai zsűri

A díszvendég település, Kalocsa néptáncosai
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasókat, hogy 2014. július 21-augusztus 4-ig a Cso-
konai Könyvtár (Karcag, Püspökladányi u. 11.) zárva tart. Nyitás 2014. augusz-

tus 5-én (kedden) 10.00 órakor.

A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport 
Központ és Könyvtár nyári programjai:
NAGYKUN TERMELŐI PIAC
 Helyszín: Nagykun Látogató Központ (Karcag, Táncsics krt. 46.)
 Időpont: 07.04., 07.18., 08.01., 08.15. napokon 14-18 óráig
BALATONI KERÉKPÁRTÚRA
 Időpont: 07.09 –07.15.
KERÉKPÁRTÚRA
 Úti cél: Püspökladányi arborétum
  Időpont: 07.24.
  Útvonal: Zádor híd – Ágota híd – Püspökladány arborétum
 Úti cél: Tiszaörs
  Időpont: 07.31.
 Úti cél: Kenderes
  Időpont: 08.14.
  Indulás: 8.00 óra Sportcsarnok
FŐTÉRI MUZSIKA
 Helyszín: Kossuth tér – filagória, rossz idő esetén Ifjúsági Ház
 Időpont: 07.25. (péntek) 19 óra
  Fellép Márkus Ica nótaénekes és a Karcagi Nótaklub
 Időpont: 08.01. (péntek) 19 óra
  Fellép a Matchboys zenekar
 Időpont: 08.08. (péntek) 18.30 óra
  A Pergő Hagyományőrző Műhely Kolompos Palkó és a szamara 
  című mesejátéka gyermekeknek

SZABADTÉRI MOZI
 Helyszín: Liget úti Sporttelep
 Időpont: 07.30., 08.06., 08.13.
 Kezdés: 20.30 óra
A KARCAGI SZIMFONIKUS ZENEKAR VONÓS EGYÜTTES KONCERTJE
 Helyszín: Pap Béla Gyülekezeti Ház udvara (Varró u. 4.)
  Időpont: 08.12. (kedd) 18 óra
 Helyszín: Kiskulcsosi református kistemplom udvara
  Időpont: 08.26. (kedd) 18 óra
 Helyszín: Kórház arborétum
  Időpont: 09.02. (kedd) 18óra
XXIII. NAGYKUNSÁGI KULTURÁLIS NAPOK
 Időpont: 08.15. – 08.20.
Előzetes programok: streetball- bajnokság, aratóbál, horgászverseny, arató felvonulás…
KORMORÁN MEMORY BAND koncert, tűzijáték

Információ:
www.derynekarcag.hu, e-mail: deryne@derynekarcag.hu, Tel: 59/503-224, 

www.facebook.com/deryne.kulturaliskozpont

POSTALÁDA

A szervezésért felelős Déry-
né Kulturális, Turisztikai Sport 
Központ és Könyvtár nevében 
köszönetet mondok a XVI. Kar-
cagi Birkafőző Fesztivál előké-
szítése és lebonyolítása érdeké-
ben végzett segítségükért, mun-
kájukért és támogatásukért: Do-
bos László polgármester úrnak, 
továbbá a Karcag Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testület va-
lamennyi tagjának.  Külön meg-
köszönöm a rendezvény fővéd-
nökeinek, - dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter úr, 
Varga Mihály nemzetgazdasági 
miniszter úr, Török Ferenc Ka-
locsa város polgármestere, véd-
nökeinek: Kovács Sándor, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Köz-
gyűlés elnökének, Tisza-tavi mi-
niszteri megbízottnak és Wolf 
László, az OTP Bank Nyrt. ve-
zérigazgató-helyettesének támo-
gatását. Köszönöm fő szponzo-
rainknak: Karcag Városi Önkor-
mányzat, a Földművelésügyi Mi-
nisztérium, a NAKVI- Nemzeti 
Agrár-Szaktanácsadási, Képzé-
si és Vidékfejlesztési Intézet, az 
OTP Bank Nyrt. az Agrosprint 
Kft., a Sprint Natura, a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara, a Kar-
cagi Ipari Park Kft., a Generali 
Biztosító, a Tiszamenti Regio-
nális Vízművek Zrt., a Kereske-
delmi és Hitelbank Zrt., Elektro-
nikai Hulladékhasznosító Kft., 
a Karcagi „Erőforrás” Vagyon-
hasznosító és Szolgáltató Kft., a 
Kun-Mediátor Kft., Drawa Me-
zőgazdasági és Erdőgazdálkodá-
si Kft . Nagyatád; Karcagi Cser-
hát Kft.; Béres Erdészeti Szolgál-
tató Kft.; Karcagi Kunlovarda, 
Termál Hotel Pávai Berekfürdő - 
jelentős anyagi támogatását. Kü-
lön tisztelettel megköszönöm a 
Karcagi Református Egyházköz-
ség elnök-lelkészének Koncz Ti-
bor úrnak és Szentesi Lajos fő-
gondnok úrnak, hogy az egyhá-
zi ingatlanok és területek hasz-
nálatát önzetlenül lehetővé 
tették, ezáltal is hozzájárultak 
a program zavartalan lebonyo-
lításához. Köszönöm a Karca-
gi Nagykun Református Általá-
nos Iskola Földváriné Simon Ilo-
na igazgató asszony; a Karcagi 
Nagykun Református Gimnázi-
um és Egészségügyi Szakközép-
iskola Juhászné Zsadányi Er-
zsébet igazgató asszony és mun-
katársai segítségét. Köszönöm 
a terméktámogatók –, Györfi 
Sándor szobrász, Érdemes Mű-
vésznek, Bódi Ferencnek és a 
Lapidibus Kft. vezetésének a 
fesztivál megrendezéséhez nyúj-
tott támogatást. Megköszönöm 
a társrendezőknek a segítsé-
get és támogatást: a Magyar Nó-
ta és Dal Alapítvány elnökének 
Kolostyák Gyulának a főzőver-
seny lebonyolítójának, a Karcagi 
Birkafőzők Egyesület valameny-
nyi tagjának, az Egyesület  elnö-

kének Nagygyörgy Jenő úrnak, 
Nagy Emesének, a Bengecseg 
Alapítvány elnökének, Kálmán 
Imréné rendezvényszervező-
nek és az Aranykalász Baráti Kör 
tagjainak, Mészáros Zsoltnak, a 
Karcagi Kunlovarda tulajdono-
sának, dr. Nagy Molnár Miklós-
nak, a Györffy István Nagykun 
Múzeum igazgatójának és a mú-
zeum munkatársainak, a Kun-
szövetség tagjainak; a Polgár-
mesteri Hivatal vezetőjének Ró-
zsa Sándor jegyző úrnak és a Hi-
vatal munkatársainak, Juhász 
János, Szatmári Péter közterü-
let-felügyelőknek; Mátyus La-
jos villanyszerelőnek, a Karcag 
Városi Önkormányzat Város-
gondnoksága vezetőjének Mol-
nár Pál igazgató úrnak, Bara-
nyai Imre műszaki csoportve-
zetőnek, Farkas Lajosnak, And-
rási Mártonnak, Dede Lillának, 
Olajos Sándornénak valamint 
munkatársaiknak, Mészáros 
Zsoltnénak, az Essen Gyermek-
étkeztetési Kft. vezetőjének és 
munkatársainak, Balajti József-
nek a Nagykunsági Környezet-
gazdálkodási Kft. vezetőjének és 
munkatársainak, Balogh And-
rásnak BF Security Bt. ügyve-
zetőjének és munkatársainak; a 
JNSZ Megyei Vöröskereszt Kar-
cag Területi Szervezetének. Kö-
szönöm a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ Karca-
gi Tankerület Kissné Soós Ágnes 
tankerületi igazgató; Karcagi Ál-
talános Iskola Ecsedi Irén igaz-
gató asszony; Karcagi Általános 
Iskola Györffy István Tagiskolá-
ja Szecskó Alfréd intézményve-
zető-helyettes; Karcagi Általá-
nos Iskola Kiskulcsosi Tagisko-
lája Futóné Szabó Margit intéz-
ményvezető-helyettes; Karcagi 
Általános Iskola Kováts Mihály 
Tagiskolája Chrappánné Papp 
Ágnes intézményvezető-helyet-
tes; Szentannai Sámuel Gimná-
zium, Szakközépiskola és Kol-
légium Gyökeres Sándor igaz-
gató; Varró István Szakiskola, 
Szakközépiskola és Kollégium 
Puháné Urbán Katalin igazgató 
és munkatársaiknak a segítsé-
get. Köszönöm az ekhós szeke-
rezés, városnézés idegenvezeté-
sében nyújtott segítségét: Nagy 
Márta, Domján Sándor, Szente-
si Zoltán, Szerepi Nagy Attila. 
Köszönöm a főzőverseny 220 fő-
zőjének, hogy az idei rekordszá-
mú nevezéssel ismét növelték a 
rendezvény hazai és nemzetkö-
zi hírét, hogy a fesztivál előké-
szítése és lebonyolítása kapcsán 
partnerként segítették szer-
vező munkánkat. Köszönöm a 
szakmai zsűri elnökének Benke 
László négyszeres olimpiai baj-
nok mesterszakácsnak, és a tár-
sadalmi zsűri valamennyi tag-
jának a verseny elbírálásához 
nyújtott segítséget. Köszönöm 
mindazoknak a civil szerveze-

teknek és magánszemélyeknek, 
éttermeknek és turisztikai szol-
gáltatóknak a hozzájárulását, se-
gítségét, akik együttműködése 
nélkül az esemény nem valósul-
hatott volna meg. Köszönöm Ba-
logh Andrea és Plósz Csilla közre-
működését. Köszönöm a kultu-
rális programok valamennyi fel-
lépőjének és közreműködőjének 
a színvonalas műsorokat. Tisz-
telettel megköszönöm Kalocsa 
városnak,- díszvendég települé-
sünknek-, hogy a hungarikumok 
bemutatásával, kiállítással, folk-
lór műsorral, látványfőzéssel 
és a népművészeti bemutatók-
kal emelték a rendezvény rang-

ját. Köszönöm a Kalocsai Hagyo-
mányőrző Néptáncegyüttes, az 
Iszkába zenekar, a Panita Bt, Né-
meth József Venesz-díjas mester-
szakács, és Romsics Imre a Kalo-
csai Viski Károly Múzeum igazga-
tója, Németh József a Paprikart 
Zrt. elnök-vezérigazgatója közre-
működését, támogatását. Köszö-
nöm a szervezéshez nyújtott se-
gítséget a Kalocsai Városmarke-
ting Kft. munkatársainak. Kö-
szönöm az Öko-Presszót és a 
környezettudatosságra nevelő 
tanösvény bemutatását a buda-
pesti Kossuth Klubnak. Köszö-
nöm médiatámogatóinknak: a 
Karcagi Hírmondó, a Karcag Te-

levízió, a Mediátor Televízió, a 
Karcagi Szuperinfó és a Karcag 
FM 88.0 Rádió szerkesztőségei-
nek a korrekt tájékoztatást, tudó-
sítást. Külön köszönöm a Déry-
né Kulturális, Turisztikai Sport 
Központ és Könyvtár valameny-
nyi munkatársának a rendezvény 
előkészítésében, lebonyolításá-
ban nyújtott kiemelkedő és pél-
daértékű munkáját. 

További munkájukhoz sok si-
kert, jó egészséget, a nyárra kel-
lemes időtöltést, jó pihenést ki-
kapcsolódást kívánok!

Karcag, 2014. július 4.
Szepesi Tibor  
mb. igazgató   

Köszönet
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HIRDETMÉNYEK

Anyakönyv
Házasságkötés

2014. június 27.
Jónás Erzsébet – Bakó Kálmán

Születés
Varga Tímea – Hajnal Zoltán
Kg., Körös u. 35.  Zoltán
Lengyel Erzsébet – Horváth Lajos
Kg., Körös u. 21. 
 Anna Rebeka
Juhász Anett – Furka Attila
Kg., Rába u. 41/a.  Kristóf

Halálozás
Diviki Imre
 Karcag (1942.)
Fodor Istvánné (Nagy Ilona)
 Karcag (1939.)
Halmi László (Szentesi Erzsébet)
 Karcag (1929.)
Kálmán Imréné (Hérmán Mária)
 Karcag (1921.)
Kiss Józsefné (Sarkadi Rozália)
 Karcag (1927.)
Kövér Nándor
 Karcag (1942.)
Majlát Istvánné (Varga Zsuzsanna)
 Karcag (1937.)
Szerepi Miklós
 Karcag (1948.)
Tóth István
 Karcag (1958.)
Tóth Károly Mihályné 
(Mészáros Ibolya)
 Karcag (1950.)
Ugocsa Lászlóné (Patai   
 Juliánna)
 Karcag (1962.)
Varga István
 Karcag (1959.)

Július 12. szombat
 8 – 13 óráig Berek Patika – Kiss 

A. utca
 9 – 20 óráig Alma Gyógyszertár 

– Tesco
Július 13. vasárnap
 9 – 12 óráig Oroszlán 

Gyógyszertár – Kórház utca
Július 19. szombat
 8 – 13 óráig Betánia – 

Széchenyi sgt.
 9 – 20 óráig Alma Gyógyszertár 

– Tesco
Július 20. vasárnap
 9 – 12 óráig Pingvin Patika – 

Kossuth tér
Július 26. szombat
 8 – 13 óráig Főtér Gyógyszertár 

– Horváth F. utca
 9 – 20 óráig Alma Gyógyszertár 

– Tesco
Július 27. vasárnap
 9 – 12 óráig Alma Gyógyszertár 

- Tesco

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

Gyógyszertári 
ügyelet

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 
ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Július 12-13. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758.
Július 19-20. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport u. 13. Tel.: 06/30-205-3260.
Július 26-27. Dr. Domán György Kg., Ady E. u. 58. Tel.: 06/30-434-5950.
Augusztus 02-03. Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.: 06/20-939-4650.

A Gyermeképség Alapítvány közleménye
a 2013. évi közhasznúsági jelentésről

A Gyermeképség Alapítvány 1998. 01. 12-én alakult 
meg. 1998. november 17-én a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Bíróság közhasznú szervezetté minősítette.

Adószám: 18829637-1-16.
Pénztári bevételünk:
- SZJA 1 % 614.000 Ft
- Egyéb támogatás
(egyéni és társas vállalkozói)   76.000 Ft
Összesen: 690.000 Ft.
Kiadások:
- Eszközvásárlás 318.000 Ft
- Szolgáltatás vásárlás 220.000 Ft
(postaköltség, osztályos bútorok javíttatása, szoftver karban-
tartás, hardver javíttatás, oktatás-továbbképzés, hirdetés)
- Anyagbeszerzés   64.000 Ft
(bébi tisztálkodási-ápolási szerek, tisztítószerek, irodaszerek, 
dekorációs anyagok, kellékek, gyermekújságok, mesekönyvek)
- Egyéb költségek:   23.000 Ft
(banki költség, biztosítás)
- Értékcsökkenés, leírás 190.000 Ft
Összesen: 815.000 Ft.
Vállalkozási tevékenységet nem folytattunk. A tisztség-

viselők és segítők anyagi juttatást tevékenységükért nem 
kaptak. A pénzeszközök felhasználása az alapítvány céljá-
val megegyezik. A részletek az alapítvány székhelyén meg-
tekinthetők.

Köszönjük eddigi támogatásukat, kérjük, a jövőben 
is segítsék munkánkat!

Dr. Aradi Erzsébet
kuratóriumi elnök

2014. július 11. péntek

18.00 Műsorajánlat
18.05 Éremátadó ünnepség
19.05 Nagykunsági Krónika – közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések 
 Vendég: Dobos László – Karcag  
 város polgármestere
 Karcagi Hírek
 -Ledöntötték a kéményt
 -Betörőt fogott a tűzoltó
 -Könyvbemutató
 -Megverték a nőt
 Háttér  
 Vágópont átadása
20.10 Birkafőző fesztivál 2014
 Nótaműsor

2014.július 15 kedd / szerda

18.00 Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek Hozzám - Református   

 Istentisztelet  
19.15 Karcagi hírek
19.50 A Hit Szava - Római Katolikus   
 szentmise 
21.00 Kevi Juhászfesztivál összefoglaló 

2014. július 17. csütörtök

18.00 Műsorajánlat
18.05 Óvódai pedagógusok köszöntése 2.
19.05 Nagykunsági Krónika – közéleti  
 magazin
 Aktuális kérdések 
 Vendég: Dr. Bartha Júlia
 Karcagi  Hírek
 -Mentőállomás átadása
 -Gyógyászati részleg átadása
 -Kazah Lovasok
 Háttér  
 Vágópont átadása
20.10 Birkafőző fesztivál 2014
 Eredményhirdetés

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

Szakmatanulás a Karcagi Nagykun Református 
Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában 

GYAKORLÓ ÁPOLÓ képzés
a 2014/15. tanévben

Érettségi után 2 tanév alatt gyakorló ápoló képesítést 
lehet szerezni. OKJ: szám 52 723 01

A sikeres gyakorló ápolói vizsga után a tanuló maradhat 
a képzési rendszerben és + 1 év alatt ÁPOLÓ szakképesí-
tést szerezhet. OKJ, szám: 55 723 01 

A diákjaink számára biztosítunk:
- diákigazolványt
- családi pótlékot
- munkaruhát
- menzán kedvezményes étkezést
- gyakorló területeket
- kollégiumi elhelyezést a város kollégiumában (Varró 

István Szakközépiskola Kollégiuma)
Jelentkezési lap letölthető az iskola honlapjáról: www.

nagykunreformatus.hu 
Jelentkezni lehet 2014. augusztus 29-ig az iskola titkárságán.
Bővebb információ az iskola honlapján megtalálható.
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 130 m²-es 
kertes családi ház tulajdonostól alkuké-
pesen 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 melléképüle-
tekkel, kerttel. Tel.: 06/30-283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes családi ház 
eladó vagy 1,5 szobás panelre cserél-
ném Karcagon vagy Debrecenben, érték-
egyeztetéssel. Tel.: 06/30-857-3805.
Családi ház nagy portával eladó. Kg., 
Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 M Ft. Tel.: 59/300-462.
3 szobás sorházi lakás a fürdőhöz kö-
zel, reális áron, sürgősen eladó. Karcag, 
Kórház u. 1. Tel.: 06/30-544-3673.
Tégla építésű társasházi, II. emeleti, 3 
szobás, klímás, egyedi fűtésrendszerű la-
kás garázzsal együtt is eladó. Tel.: 06/20-
451-8143.
Tiszaderzsen telek áron alul eladó. Tel.: 
06/30-357-9702.
Karcagon teljes közműves, rendezett tel-
kű, téglából épült kisebb kertes ház be-
tegség miatt sürgősen eladó. Lakrész: 50 
m² + 30 m² tároló. Tel.: 06/70-550-2902.
Karcagon, Kossuth tér 11-13. sz. alatti 56 
m²-es, 2 szobás, erkélyes lakás eladó. Tel.: 
59/311-975 vagy 06/30-385-4300.
Eladó sátortetős, gázfűtéses családi ház 
a Halom utcán. I.ár: 4.200.000 Ft. Tel.: 
06/30-219-6813.
Karcag központjában 736 m²-es telken 
2 szobás családi ház eladó. Tel.: 06/70-
528-3619.
Karcagon, a Györffy I. u. 17/6. számú ház 
eladó. Tel.: 06/30-366-0501.
Karcag központjában 145 m²-es, tégla 
építésű, 4 szoba összkomfortos családi 
ház nagy udvarral, garázzsal eladó. Tel.: 
06/30-206-5343.
Karcag, Kossuth tér 7-9. (főtéri) I. emele-
ti 1+2 félszobás, összkomfortos felújított 
lakás eladó. Tel.: 59/312-463.
Karcagon eladó 640 m² telken 83 m²-es 
családi ház teljes közművesített, garázs, 
gazdasági épület van. 3 helyiségben 
nagyméretű cserépkályha + vegyes tü-
zelésű + gázkazán központi fűtés. Kisebb 
földszintes tömblakást beszámítok érték-
egyeztetéssel. Tel.: 06/30-483-6705.
Kövesút mellett lévő szoba-, konyha-, 
fürdőszobás lakrész eladó. I.ár: 2,9 M Ft. 
Tel.: 06/30-530-1134.

Karcag, Táncsics krt. 25. sz. alatti (város-
központi) II. emeleti, 2 szobás, komfortos 
lakás és közvetlen mellette garázs eladó. 
Tel.: 59/312-463.
Karcag, Táncsics krt. 25. sz. alatti (a 
Városudvar bejáratánál) 3. emeleti, 2 szo-
bás, erkélyes, klímás, felújított lakás el-
adó. Tel.: 06/30-299-8674.
Karcag, Kórház u. 1/a. Alatti társasházban 
teljesen felújított, 3 szobás, 73 m²-es la-
kás saját udvarral eladó. 4 elemből álló 
jó állapotú szobabútor eladó. Tel.: 06/30-
530-3834.
Karcag, Hajnal u. 54. sz. alatt kis paraszt-
ház komfort nélkül, olcsón eladó. Tel.: 
06/30-530-3834.
Két szobás kis tégla családi ház gáz és 
cserépkályha fűtéssel eladó. Kg., Zádor u. 
28. Tel.: 06/70-391-4295.
Karcagon főtérhez, piachoz közel 712 
m²-es telken teljes közművesített, ipari 
árammal ellátott, bontásra vagy nagy fal-
újításra ítélt ház eladó. A telek alkalmas 
üzleti vagy ipari tevékenységre is. Érd.: 
kg., Kacsóh u. 21. Tel.: 06/30-478-2714.
Karcagon 100 m²-es családi ház eladó. 
Sok helyiségből álló vagy két generáci-
ónak alkalmas. I.ár: 6,9 M Ft, megegye-
zéssel 5 M + havi részlet. Tel.: 06/20-533-
8934.
Táncsics krt. 23. A lh. IV/15 erkélyes, 55 
m²-es, 2 szobás, igényesen felújított la-
kás reális áron eladó. Tel.: 06/30-390-
7781.
Karcagon, a Kórház úton II. emeleti, 52 
m²-es, felújított lakás reális áron eladó. 
Tel.: 06/30-439-8880.
Karcagon lakópihenő övezetben 3200 m² 
építési telek eladó. A telken víz, szenny-
víz, villany, kis kunyhó van. Tel.: 06/30-
409-5108.
Karcagon 3 szobás családi ház eladó tel-
jes közművel, fűtési lehetőség: gáz és ve-
gyes tüzelésű kazán. Tel.: 59/300-129.
Két szoba nappalis ház nagy alsóépület-
tel, nagy udvarral megegyezés szerint el-
adó. Érd.: Kg., Arany J. u. 4.
Kisújszállási u. 39. sz. alatti 500 m² be-
építhető telek kis házzal eladó. Tel.: 
59/312-381.
Főtéri 58 m²-es 2 szobás, étkező konyhás, 
erkélyes, földszinti társasházi lakás eladó 
vagy kertes házra cserélhető. Tel.: 06/70-
326-7291.
BHG üzletsorral szemben családi ház el-
adó. Tel.: 06/30-591-5577.

Főtéri 3 szobás ház garázzsal eladó. II. 
emeletig cserét beszámítok. Tel.: 06/30-
394-1350.

Állás
Karcagi partnerünk részére keresünk ko-
missiózó-áruösszekészítőket, egy mű-
szakos munkarendbe. Raktárosi tapasz-
talat, targoncavezetői engedély előny. 
Trenkwalder Kft., 5000 Szolnok, Szigligeti 
u. 2.; Tel.: 56/510-950, 20/572-4237 (H-
P: 8-17h) Mügyi. Iktsz: 37961/2001-0100.

Állat
4 hónapos vietnami csüngőhasú mala-
cok eladók vagy haszonállatra, termény-
re cserélhetők. Tel.: 06/30-336-6142.
Elveszett a Madarász I. u. 50. sz. alól egy 
barna-fehér szőrű anya nyuszi. 4 kisfia és 
3 kisgyerek aggódva várja a becsületes 
megtalálót. Tel.: 06/20-542-3880.

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

Garázs
Garázst vásárolnék a Szent I. sgt. 1-5. 
udvarán, a garázssor közepetáján. Tel.: 
59/313-167.

Társkereső
182/95/56 férfi barátnőt keres korhatár 
nélkül. Molettek előnyben. Tel.: 06/30-
919-5198.
Luxuskörülmények között élő 49/182 
sportos, sármos üzletember, aki önma-
gára és összes körülményeire nagyon 
igényes, keresi karcsú társát hosszú tar-
tós kapcsolatra. Legyél belső értékeid-
ben gazdag és ha lehet karcsú, 40 éves 
korig. Tel.: 06/20-280-1944.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! Csend, 
nyugalom, béke. Tel.: 06/59-313-284, 
www.tmhirek.hu
Eladó 1 db parabola antenna, 1 db 
Schwinn 3-2-1-es textilbőr ülőgarnitúra, 
2 db grillsütő, fa etetőszék asztallal, au-
tós gyermekágy, 5 polcos TV-állvány, au-
tós ülés. Tel.: 59/314-094 (délután).
Kedvező áron olcsón eladó 1 db 3 aj-
tós világos szekrény, hozzá illő üveges 
bárszekrénnyel, 1 db alig használt cipős 
szekrény, 1 db kovácsolt vas igényes ki-
vitelű előszoba fogas, 3 db világos pi-
ros huzatú kagyló fotel, 3 db szobacsillár. 
Tel.: 06/70-300-9730.

Blézerek, kabátok, dzsekik, kosztümök 
(48/XL), sok könyv (szépirodalom, lektür, 
krimi) eladó. Tel.: 06/59-311-477.
Eladó 2 db új tölgyfából üveges faragott 
fali téka, 1 db új tölgyfa gurulós zsúrko-
csi, 1 db új Lampart LB 30-as faláttöréses 
gázkonvektor, 1 db új elektromos 4 csir-
kés 8260 W 50 Hz 2200 V kosaras grillsü-
tő, 1 db fekvő kondipad súlyok nélkül. 
Tel.: 06/70-300-9730.
A BHG soron a Nemzeti Dohányboltban 
bankkártyás fizetés is lehetséges. Nyitva 
tartás: hétfőtől péntekig: 5-21 óráig, 
szombat: 5-22 óráig, vasárnap: 5-21 órá-
ig. Tisztelettel: Orvos-Nagy László.
Eladó elöltöltős, szárítós mosógép, szá-
mítógép asztal, vasalóállvány, ruhaszá-
rító, éjjeliszekrény, babamérleg. Tel.: 
06/30-530-1134.
Eladó 2 db kikészített birkabőr, futósző-
nyegek, elektromos seprű, díszpárnák, 
befőttes üvegek, Panasonic TV eladó. 
Tel.: 06/20-258-8997.
10 mázsáig mérő mázsa és tritikálé el-
adó. Tel.: 06/30-587-9678.
Eladó Salina típusú elektromos termény-
daráló, EKFA 2. típusú 2 lapos sparhelt, 
kézi morzsoló, kézi terménydaráló, XP 
40-es Brigs típusú fűnyíró. Tel.: 06/70-
262-5583.
Karcagon a Barackos utcában 1261 m²-
es zártkert eladó. Fúrott kúttal, szerszá-
mossal és termő gyümölcsfákkal. Tel.: 
59/312-916.
Karcagi ízek, házi lekvárok és szörpök 
továbbra is elérhetőek a BHG soron a 
Bio Boltban, Ciklámen Bt. és Kerekcipó 
Kf t. üzleteiben, továbbá a Karcagi 
Borházban.
Vegyszer nélküli tisztítás! Mikroszálas 
termékek hosszú élettartamú, gazdasá-
gos, ember és időkímélő. „A Földet nem 
apáinktól örököltük, hanem unokáink-
tól kaptuk kölcsön!” VIXI Érd.: Fazekasné 
Judit 06/30-528-3023 vagy a Borházban.
Eladó konyhai sarokülő asztallal, 2 db 
puffal, 1 db szétnyitható asztal, 4 db 
szék, 1 db 7 ágú csillár. Tel.: 59/311-973.
Négyégős kombinált gáztűzhely jó ál-
lapotban eladó vagy elektromos Stil fű-
részre, villany fűnyíróra cserélhető. Tel.: 
06/30-472-6237.
Jó állapotban lévő gyermek heverő és 
vezetékes gáztűzhely eladó. Tel.: 06/30-
978-4069.
Bontott cserépkályha eladó. Tel.: 06/20-
516-7487.
Bárminek használható extra erős szögvas 
zártszelvényből készült kerítéselemek, 
Jáva babetta, köszörűk eladók. Érd.: Kg., 
Arany J. u. 4. Tel.: 06/30-653-6046.
Mosógép, centrifuga, 28-as női és 
Camping kerékpár eladó. Tel.: 59/314-
892.
Eladó hűtőszekrény; 3 lapos gáztűzhely 
palackkal; Zinger varrógép; női 28-as ke-
rékpár; Hajdú mosógép; üstház üsttel; 2 
db nagy fűrész; elektromos fűnyíró. Tel.: 
59/312-157 vagy 06/30-273-0419.
Páncéltőkés zongora; barna fa könyves-
polc; 2 db vasketrec; barna polcrendszer; 
Erzsébet hálószobabútorból 2 db; tükrös 
szekrény; fehér zománcos sparhelt eladó. 
Tel.: 06/30-591-5577.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, felhaj-
tást, méretre munkaruhát, férfi szövet és 
bársony nadrág; bőrkabát varrását rövid 
határidőre vállalom! Tel.: 59/887-269
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fizetni? 
Végrehajtás van folyamatban? (Személyi 
hitel, hitelkártya, jelzálog hitel, stb.) Ne 
késlekedjen, kérjen segítséget! Mi segí-
tünk! Tel.: 06/70-314-4403 vagy 06/30-
647-7324.
Minőségi termelői borok az ország leg-
jobb borászaitól. KARCAGI BORHÁZ. Kg., 
Deák krt. 77. Tel.: 06/30-928-3073. www.
karcagiborhaz.hu 
Német nyelvoktatást vállalok. Tel.: 06/59-
311-477.
P a l a ,  c s e r é p t e t ő k  á t f e d é s e  t á b -
lás zsindellyel, cseréppel, lindabbal. 
Ereszcsatornák cseréje, bádogos mun-
kák végzése garanciával. Filagóriák épí-
tése, homlokzat festése, hőszigetelése. 
Azonnali kezdéssel! Tel.: 06/20-919-0320.
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS munkát 
és JAVÍTÁSOKAT is vállalok. Török László. 
Tel.: 59/313-887 vagy 06/30-289-5103.
FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! Kizárólag 
hölgyek részére hajvágást, dauerolást, 
hajfestést vállalok! (Több mint 30 éves 
gyakorlattal rendelkezem.) Tel.: 06/30-
447-3918.
Szendrei Üvegező Bt. vállal: üvegezés, 
képkeretezés, műanyag nyílászárók, tük-
rök, redőny, reluxa, szúnyogháló. Karcag, 
Villamos u. 21. Tel.: 06/30-684-4941.
Szobafestést, mázolást, tapétázást, 
gipszkartonozást és egyéb építőipari 
munkákat vállalok. Több éves tapaszta-
lattal. Gyors, precíz, korrekt munkavég-
zés. Tel.: 06/70-530-0852.
Idősek gondozását, felügyeletét vagy 
gyermekek felügyeletét vállalom szak-
képzett gondozói végzettséggel. Bármi 
más munkalehetőség érdekel. Tel. : 
06/20-349-4142.
Korrepetálást és pótvizsgára való felké-
szítést vállalok kémiából és matematiká-
ból. Tel.: 06/30-647-7488.
D E V I Z A H I T E L E S E K  F I G Y E L E M ! 
Felmondott, végrehajtás alatt álló la-
káshitelek, jelzáloghitelek, autóhitelek 
kezelése, komplett jogi megoldással. 
INGYENES TANÁCSADÁSSAL! Tel.: 06/20-
450-1528.
Eladó francia ágy kis hibával; régiség; 
éjjeli állvány; alig használt sárga női 
mountain bike; 26-os női kerékpár fel-
újítva; egyéb kerti szerszámok; hasító fej-
sze; csákány; kapa; régi matracos ágy + 
éjjeli szekrények. Tel.: 06/30-914-5503.
Az Orgonda Agrár Kft. földet bérelne és 
vállal növényvédelmi szaktanácsadást és 
szakirányítást. Tel.: 06/30-785-0690.

Jármű
Mezőgazdasági gépek: OVP 20-as mag-
tisztító; szárzúzó vízszintes tengelyű 4 
m-es; Lajta 32 soros gabonavető gép; 
rétborona 5 m-es; terményfúvó; ter-
ményszállító csiga; ZT 323-as IFA traktor. 
Mind üzemképes állapotban eladó. Tel.: 
06/30-423-7522.

APRÓHIRDETÉS

A LEGJOBBAT! 
A LEGJOBB ÁRON!

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK

CCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIVVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAKKKKKKKKKKKK

Bemutatótermünk:
5300 Karcag, 

Szent István sugárúton
a piaccsarnok bejárata mellett.

Tel.: 20/4015-599
www.civisablak.hu

Nyitva H.-P.: 8-16 Szo.: 8-12

Varrónőket keresünk!

Azonnali kezdéssel, Szolnoki munkavégzéssel.

Buszt biztosítunk.

Kiemelt kereseti lehetőség, teljesítménybérezéssel.

Végzettség nem szükséges, felvételikor próbavarrás.

Érdeklődni: 06-30/915-3835

Tisztelt Hirdetőink!
Legközelebbi lapszámunk 2014. augusztus 1-jén jelenik meg. 

A Szerkesztőség 2014. július 14-től július 27-ig zárva tart! Hirde-
tésüket legközelebb 2014. július 28-án (hétfőn) adhatják fel.
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Bírkózás
POSTALÁDA

EZOTÉRIA

Június 7-én 4 fővel 
Bárándra kapott meghívást 
a Karcag SE birkózó szakosz-
tálya, ahol a Kelet-Magyar-
országi régiós versenyen 14 
szakosztály 116 versenyző-

je mérte össze tudását. A kar-
cagi fiatalok közül a 29 kg-
os Balajti Gábor és a 46 kg-os 
Kun István 3-3 ellenfelét le-
győzve aranyérmet, míg 38 
kg-ban a fiúk között induló 
Újfalvi Lili, valamint a gyer-
mek korcsoportban induló Si-
mon Attila a III. helyen vég-
zett 32 kg-ban. Június 15-én 
Törökszentmiklóson viszont 
már 14 karcagi gyermek mér-
hette fel edzésmunkáját a 
kistérség öt szakosztályával 
szemben, ahol nyolcvanhe-

ten indultak. Kurucz Pityók 
István és Szűcs András tanít-
ványai itt sem vallottak szé-
gyent, sőt nyolc arany, négy 
ezüst és két bronzéremmel 
térhettek haza a boldog szü-

lők karjai-
ba. Eredmé-
nyek: 8-9 
évesek, 23 
kg: Csaná-
di Zoltán I., 
10-11 éve-
sek, 29 kg: 
Balajti Gá-
bor I., 32 
kg: Balogh 
Alex II., 42 
kg: Pintér 
Áron I., 46 
kg: Mészá-

ros Csaba II., Vászon Zsolt 
III., 54 kg: Kiss Tibor I., 58 
kg: Nagy Máté I., Lányoknál, 
40 kg: Újfalvi Lili III., 12-13 
évesek, 42 kg: Kis Milán III., 
46 kg: Kun István I., 69 kg: 
Újfalvi Csaba I., + 69 kg: (a 
fiúk között indulva) Domo-
kos Sára I. A szakosztály fél-
évi eredményeit, összesítőjét, 
valamint terveit egy későb-
bi számban szeretnénk felvá-
zolni.

Szűcs András
vezetőedző

Éremesővel zárták a birkózók a tavaszi idényüket
Református Zenei Fesztivál
2014. május 23-24-25.

Az ének és zenekultúra 
szellemi közkincs, s ezen be-
lül a Kárpát-medencei ma-
gyar református zene különö-
sen fontos színfoltját alkotja 
a keresztény-nemzeti hagyo-
mányok ápolásának. A jelen-
kor feladata az utókor számá-
ra, hogy nemcsak megőrizni, 
de népszerűsíteni is szüksé-
ges a református kórusművek, 
zsoltárok, népzenei elemek és 
hangszeres darabok palettá-
ját, mely célt a Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázium 
is magáévá tette a Karcagi Re-
formátus Egyházközség jelen-
tős anyagi és erkölcsi támoga-
tásával. 

Immár tizenegyedik alka-
lommal rendezték meg a Re-
formátus Zenei Fesztivált Dr. 
Bölcskei Gusztáv és Dr. Szabó 
István püspök urak védnök-
sége alatt. Az évenként meg-
rendezett fesztivál küldeté-
se, hogy a Magyarországi Re-
formátus Egyház nélkülözhe-
tetlen kulturális, társadalmi, 
szociális és hitéleti munkáját 
az egyház tagjai és a világ elé 
tárja. Megőrizze református 
zenei kincsünket, kultúránkat 
és örökségünket, zengő éne-
kekkel dicsérve az Urat. 

A Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium és Egész-

ségügyi Szakközépiskola 
Vegyeskara harmadik alka-
lommal kelt útra, hogy részt 
vegyen a színpompás rendez-
vényen. A fesztiválon való 
részvétel lehe-
tőséget biztosít 
énekkarunknak 
más kórusok-
kal való találko-
zásra, reformá-
tus identitásunk 
megélésére. A 
Kárpát-medence 
egész területé-
ről érkeztek kó-
rusok, mintegy 150 kórus volt 
jelen. 

A fesztivál programsoroza-
tának keretében pénteken es-
te zsoltárokat éneklő hitvalló 
fáklyás menet indult a Kálvin 
térről, a Magyar Honvédség 
Légierejének zenekarával kí-
sérve, a Kálvin téri - immáron 
pompásan felújított- reformá-
tus templomba. Az éneklő tö-
meg megtöltötte a templomot. 
A késő esti zenés áhítaton a 
Dr. Balla Péter a KRE rektora 
hirdetet igét valamint a Jerikó 
rézfúvós együttes szolgált. 

A nívós programsorozat leg-
nagyobb eseménye szombaton 
a kora esti órákban megren-
dezett 500 fős fesztiválkórus 
hangversenye volt a Nemzeti 
Múzeum lépcsőjén. A feleme-
lő, ünnepélyes koncert refor-

mátus egységünket, identitá-
sunkat és összetartozásunkat 
méltón jelképezte.

A fesztivál színes program-
sorozata minden zeneszere-

tő, nyitott szívű ember lel-
két gazdagította. Ebben a fel-
emelő közegben tölthettünk 
el két napot, melyből még so-
káig töltekezni és gyarapodni 
fogunk, melynek emlékét és 
élményeit hazavihettük aján-
dékként magunkkal. 

Köszönjük, hogy iskolánk 
és egyházközségünk lehetővé 
tette nagyvonalú támogatásá-
val a fesztiválon való részvéte-
lünket. Köszönjük a biztatást, 
a támogató légkört, motivá-
lást és azt a pozitív attitűdöt, 
mellyel kórusunk magabizto-
san megállta a helyét város-
unktól távol is.

Székely Éva
A Karcagi Nagykun Reformá-

tus Gimnázium
és Egészségügyi Szakközépis-

kola karnagya

Református zenei fesztiválon volt a református gimnázium kórusa

HOROSZKÓP JÚLIUS HÓNAPRA
Kos: Tele lesz életkedvvel, 
energiával, szinte fárad-

hatatlan, szeretne valami igazán rend-
kívülit alkotni. Mozgalmas, rendkívü-
li hetek állnak Ön előtt, nem lesz ideje 
pihenni, hiszen sokat dolgozik, ám en-
nek hamarosan meg is lesz az eredmé-
nye. Elérkezett az ideje annak is, hogy 
alaposan áttekintse és akár módosítsa 
kapcsolatait családjával, barátaival. Ha 
most megy szabadságra, akkor csendes 
helyet válasszon, ahol pihenni is tud.

Bika: Nehezen birkózik 
meg a forrósággal. Ener-

giacsökkenést tapasztalhat a nyáron, 
ami nem csak a munkájának köszönhe-
tő. Ne csüggedjen, a július kedvez an-
nak, hogy elsősorban saját szükség-
leteivel törődjön, Ha teheti menjen el 
hosszabb szabadságra. Jól alakulnak 
dolgai, de a nagy lehetőségek még vá-
ratnak magukra. Szerelmi téren sem 
mutatkozik jelentősebb változás.

Ikrek: Különösen aktív 
napokat, gondnélküli he-

teket él át. A siker nem marad el. Aktivi-
tása a hónap második felétől fokozódik. 

Tele lesz életkedvvel, energiával. Te-
kintélyt, sőt akár befolyást is szerezhet 
magának, ha jól használja ki a lehetősé-
geit. Szerelmi ügyekben a hónap vége 
hozhat fordulatot. A magányosok most 
párra találhatnak.

Rák: Kiváló időszak vár 
Önre. Minden adott ah-

hoz, hogy semmi se zavarja meg a 
nyugalmát. Ha eddig elmaradtak éle-
téből a sikerek, most karrier és szere-
lem terén egyaránt babérokat arat-
hat. A viták és a feszültségek most 
elkerülik, energiáit kiválóan fel tud-
ja használni. A hónap második felét 
töltse pihenéssel.

Oroszlán: Figyeljen vér-
mérsékletére, hajlamos 

lesz a dühkitörésekre, a konfliktu-
sok generálására. Robbanékony-
ság, logikátlanság, kapkodás jellem-
zi a júliust, könnyen keveredik vi-
tákba. Legyen nagyon körültekintő, 
mert sok meggondolatlan lépés ne-
hezíti helyzetét a munkahelyén és a 
magánéletében egyaránt. Tudatosan 
kerülje a konfliktusokat.

Szűz: Attól függetlenül, 
hogy nyár van. még meg 

kell oldania a feladatait. Az élet nem 
áll meg. Nagyszerű lehetőségek nyíl-
nak meg Ön előtt a hónap második fe-
lében. Ebben nagy segítségére lesz kör-
nyezete is. Lehetősége nyílik arra, hogy 
kamatoztassa tudását, legyen rugalmas 
és nyitott minden újdonságra. Munka-
helyén több siker is vár Önre. Szerelem-
ben fordulat várható.

Mérleg: Hatalmas lel-
kesedés, erő, energia jel-

lemzi a hónap során. Néhány dolgot 
gyökerestől meg kell változtatnia, ha 
kell akár meg is szüntetnie. Nem csoda, 
ha mostanra megunta a rutinból vég-
zett feladatokat. Szerencsés helyzet-
ben van, mert környezete támogatja. 
Maradjon hű önmagához és ne hagyja, 
hogy bárki befolyásolja céljai elérésé-
ben. Előre nézzen csupán, a múlton már 
úgysem változtathat.

Skorpió: Ez a hónap minden 
Skorpiót arra ösztönöz, hogy 

önvizsgálatot tartson és felvegye a kap-
csolatot belső énjével. Őszintén értékel-

je ki önmagát és másokhoz való viszo-
nyát. Így önbizalma is megerősödhet,és 
új élményekben lehet része. A hónap 
utolsó napjai kellemetlen pillanato-
kat hozhatnak, hiszen aktivitása mel-
lett pesszimizmusa is megnőhet. Moso-
lyogjon többet, ne legyen pesszimista.

Nyilas: Sok kérdést vet fel 
ez a hónap. Okos döntése-

ket kell hoznia. Kellemes, ám kellemet-
len dolgokban is része lesz. Zavarok tá-
madhatnak emberi kapcsolataiban. 
Ezek konfliktusokhoz vezethetnek, me-
lyeket nem lesz könnyű kezelnie. Jól te-
szi, ha alaposan meggondolja, hogy ki-
nek mit mond, mert nem szándékosan, 
de megbánthatja szeretteit, ismerőse-
it. A hónap végére csökken a feszültsé-
ge, nagyszerű dolgokat alkothat.

Bak: Ez a hónap kellemes, 
kiegyensúlyozott hangu-

latban telik, különösen anyagiak terén. 
Váratlan lehetőségek hullanak az ölé-
be. Használja ki a lehetőségeit, ame-
lyek a fejlődését segíthetik. Alkalma 
adódik arra, hogy fordítson élete eddigi 
irányán, ebben támogatókra is találhat 

családi, baráti környezetben. Ha keresi 
az igazit, akkor most találkozhat valaki-
vel, aki megdobogtatja a szívét.

Vízöntő: Szellemileg és 
fizikailag is megterhe-

lő napok állnak Ön előtt. Feszültségek, 
lelki gondok, kisebb problémák nehe-
zítik meg életét. Ez a nyári hónap meg-
gyengítheti meglévő párkapcsolatát, 
és újabb kialakulását is megakadályoz-
hatja. Ne siessen el semmilyen döntést. 
Problémái megoldását halassza ké-
sőbbre. 25-e után minden visszazökken 
a régi kerékvágásba, ismét úgy mennek 
majd dolgai, mint a karikacsapás.

Halak: Folyamatosan 
akadályok nehezítik min-

dennapjait és ez a hónap végére foko-
zatosan erősödik, fokozódik. Ezeket a 
korlátokat most nehezen győzi le. Haj-
lamossá válik a pesszimizmusra, a tü-
relmetlenségre. Ne féljen változtat-
ni, ha úgy érzi, hogy valami akadályoz-
za karrierje, párkapcsolata terén. A pi-
henést halassza augusztusra. Most kell 
változtatnia, hiszen ez majd hamarosan 
eredményeket fog hozni.


