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Bővebben az 5. oldalon»

Az oklevelet Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter vette át

KARCAGI  HÍRMONDÓ

Az idén július 4-én került megrendezésre a Semmelweis  
-napi rendezvénysorozat a Kátai Gábor Kórházban. A gazdag 
programkínálat keretében játékos sportvetélkedő, futball-
mérkőzés, főzőverseny és gyermekrendezvények várták az in-
tézmény dolgozóit és családjaikat.

A hivatalos megemlékezésre és megnyitóra a délelőtti órák-
ban került sor a kórház előadótermében, ahol Dobos László 
polgármester és Nagyné László Erzsébet főigazgató köszön-
tötte az egybegyűlteket, majd Borsi Eszter ápolási igazgató 
helyettes mondott megemlékező beszédet Semmelweis Ignác-
ról, az anyák megmentőjéről. A megnyitóeseményen adták át 
az ilyenkor szokásos kitüntetéseket, jutalmakat a még aktív 
és a már nyugdíjba vonult dolgozók részére.

-dh-

Semmelweis-nap

Karcagon július 27-én (vasárnap) emlékeztek az első világhá-
ború kitörésének 100. évfordulójára. A Kováts Mihály Huszár 
Bandérium huszárjai felhúzták az országzászlót, majd a refor-
mátus templomban emlék istentisztelet volt. Nt. Koncz Tibor 
elnök-lelkész hirdetett igét. Az istentisztelet után az emléke-
zők átsétáltak a városháza előtti I. világháborús emlékműhöz, 
ahol Plósz Csilla tárogató játékára a város lakossága nevében - 
Dobos László polgármester, Kovács Szilvia alpolgármester, Ró-
zsa Sándor jegyző, Pánti Ildikó önkormányzati képviselő, Fa-
zekas Miklósné és Somogyi Gabriella bizottsági tagok - elhe-
lyezték az emlékezés koszorúját, majd a jelenlévők mécseseket 
gyújtottak a karcagi áldozatok emlékére.
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100. évfordulóBombatér

Még mindig vannak bom-
batestek és más egyéb hadá-
szati tevékenységből szár-
mazó hulladékok a Horto-
bágy kapujában lévő terüle-
ten, az egykori bombatéren. 
Jelenleg is zajlik a lőszerek 
megjelölése és hatástalaní-
tása a több, mint 4000 hek-
táron. Közel 5000 bombatöl-
csért szüntetnek majd meg a 
szakemberek.

Bővebben a 6. oldalon

Fotó: HNP
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Közéleti szilánkok

A birkafőző 
belügyminiszter

Hogy milyen népszerű volt az idén 

is a Birkafőző Fesztivál, mi sem 

bizonyítja jobban, még egy hónap 

elmúltával baráti beszélgetésekben 

is följön a szó róla. A napokban 

beszéltem telefonon Farkas 

Ferenccel (egykori Lovaregylet 

elnök, a néprajztudós Györff y István 

unokája), és ő is megemlítette, 

hogy de jó lenne egy igazi karcagi 

birkapörköltet enni. Ő is kórházban 

volt, de jövőre – ha Isten segíti – 

eljön a birkafesztre. (Jut eszembe, 

lehet, hogy már nem is országosat, 

hanem nemzetközit kellene 

rendezni, meghívni a kazakokat, 

a törököket, szóval a rokon népek 

birkafőzőit.)

Beszélgetésünk során szóba került 

a drága emlékű édesanyja, a már 

elhunyt Anna néni is, aki annak 

idején – többek közt – Erdei 

Ferenc „Néprajzi ínyesmesterség” 

c. kis könyvecskéjét is illusztrálta 

még a ’60-as években. Erdei már 

előbb megírta ezt az „alapkönyvét”, 

még belügyminisztersége után. 

Ebben említi, hogy a magyar 

húsételek felosztását (pörkölt, 

paprikás, „juhászos”) egy 1952-es 

emlékezetes birkafőzés után itt 

Karcagon hallotta Tarjányi Imrétől, 

az akkori Lenin Tsz. birkafőző 

mesterétől. Akkor világosodott 

meg számára is – noha ő is makói 

„parasztivadék” volt –, hogy mi is a 

különbség a három elkészítési mód 

között.

Hallgattam is érte 1999-ben, 

amikor a Timp Kiadónál leadtam a 

nagykunsági szakácskönyvünknek 

a kéziratát. A Kiadó nehezményezte 

ugyanis, hogy az egykori 

kommunista belügyminisztertől 

idézek, ill. rá hivatkozok. A Kiadó 

egyik munkatársa sem tudta 

ugyanis, hogy Erdei Ferenc nem 

csak belügyminiszter volt a 

Rákosi korszak elején, hanem 

kiváló szociológus és néprajzos, 

falukutató is; feleségével Majláth 

Jolánnal és Márkus Istvánnal 

(utóbbi karcagi téeszekről írt a „Mit 

láttam falun?” c. szociográfi ájában) 

járták a vidéket mániákusan, aki 

számtalan munkájában írt az alföldi 

tanyákról, és a népéletről is. Ez a kis 

könyvecskéje pedig gasztronómiai 

remekmű, és egy mákszem 

ideológiai vonatkozás sincs benne.

Azt már nem is magyaráztam el 

a Kiadó munkatársainak – noha 

a birkafőzőknek lehet pártállása, 

de maga a birkapörkölt az 

„pártsemleges”, akár egy, akár több 

párt-rendszer is van.

- ács -

KÖZÉLET
Még több forrás és munkahely a 

mezőgazdaságban

Önkormányzati választás: 2014.október 12.
Október 12-re írta ki az önkormányzati választást Áder 

János államfő. Áder János a köztársasági elnöki hivatal 
honlapján közzétett nyilatkozatában azt írta: az Alkot-
mánybíróság július 21-én meghozott határozata egyértel-
mű és világos helyzetet teremtett az önkormányzati vá-
lasztások törvényi szabályozásában. Az államfő szerint 
a döntés után semmilyen olyan alkotmányos aggály nem 
vethető fel, amely befolyásolhatná a 2014-es önkormány-
zati választások törvényes kiírását és lebonyolítását.

Negyvenegy tonna búza a Magyarok 
kenyeréhez

 A kormányzat kiemelt cél-
ja, hogy minél több embernek 
biztosítson a mezőgazdaság 
tisztességes megélhetést Ma-
gyarországon, ezért dolgoz-
ta ki a Még több munkahelyet 
a mezőgazdaságban! elnevezé-
sű programot - közölte a föld-
művelésügyi miniszter. Dr. 
Fazekas Sándor kiemelte: ez-
zel a programmal az állattar-
tók számára biztosítanak több-
letforrásokat, amelyek az ál-

lami költségvetésben eddig 
nem szerepeltek. A támogatási 
rendszer átalakításával a kor-
mány a munkaigényes mező-
gazdasági ágazatok számára, a 
munkahelyek megőrzése és új 
munkahelyek teremtése érde-
kében indítja el a programot. 
A foglalkoztatás további tartós 
növelése érdekében a kabinet 
ezzel a lépéssel biztosítja, hogy 
az állattenyésztők, a zöldség- 
és gyümölcstermelők, vala-
mint vetőmag-előállítók több-
letlehetőségekhez - források-
hoz - jussanak a következő idő-
szak támogatásiból, és minél 
több embernek tudjanak mun-

kát adni vidéken. A miniszter 
elmondta: konkrét döntés szü-
letett arról, hogy a kormány az 
állattenyésztés számára 2020-
ig ütemezetten 212 milliárd fo-
rint munkahelyteremtést se-
gítő plusztámogatást biztosít. 
Ebből az összegből 180 mil-
liárd forintot a nemzeti költ-
ségvetésből különít el az eddig 
tervezett támogatásokon felül. 
Jövőre ez hozzávetőleg 33 mil-
liárd forint célzott többletfor-
rást jelent az állattenyésztők 
számára az eredetileg terve-
zett támogatásokhoz képest. 
A program nagyságrendjét mu-
tatja, hogy 2014-ben össze-
sen 42 milliárd forint, 2015-
ben pedig ugyanakkor már 
75,5 milliárd forint áll rendel-
kezésre a Földművelésügyi Mi-
nisztérium e célra szolgáló elő-
irányzatában az állattenyész-
tési programokra.  A kormány-
zat az állattartók számára 
további, jelentős termeléshez 
kötött, tehát célzott támoga-
tási lehetőségekkel is élni fog a 
közvetlen termelői támogatá-
sok keretében 2015-től.  A ker-
tészet számára az Európai Me-
zőgazdasági és Vidékfejleszté-
si Alapból és a termeléshez kö-
tött támogatásokon keresztül 
az Európai Mezőgazdasági Ga-
rancia Alapból, a vetőmag-elő-
állítás számára az Európai Me-
zőgazdasági és Vidékfejleszté-
si Alapból kíván további forrá-
sokat biztosítani munkahelyek 
teremtése érdekében.

Balogh Andrea

Sok millió búzaszem egy 
nemzet - ez a mottója az idei 
Magyarok Kenyere Program-
nak, melynek első begyűj-
tő állomása szombaton a 
kenderesi Hor-
t h y - l i g e t b e n 
volt. A Nemze-
ti Agrárgazdasá-
gi Kamara felhí-
vására megyénk 
41 településé-
ről - köztük Kar-
cagról - és 14 
kárpát-meden-
cei településről 
41 tonna búzát 
hoztak el a gaz-
dák és gazdál-
kodók. Volt, aki 
öt kilót, volt, aki több mázsát 
tudott felajánlani.

A Magyarok Kenyere Prog-
ramot 2011-ben indította el 
dr. Korinek László, egyetemi 
tanár, akadémikus. Akkor 9 
tonna búza gyűlt össze.

- Tavaly a NAK-nak köszön-
hetően már 100 tonna búza 
gyűlt össze. Kenderesre egy 
nap alatt 41 tonnát hoztak. 
Nem lennék meglepve, ha or-
szágosan 200 tonna felaján-
lás is lenne - mondta az ötlet-
gazda. A só a parajdi magyar 
sóbányászok ajándéka, a ko-
vász pedig Ugocsa vármegyé-
ből Verbőcről érkezik, ahol a 

kenyeret még kovásszal sütik. 
Az első búzaszállítmány áp-
rilisban, Ausztráliából érke-
zett. A megőrölt liszt jó részét 
Böjte Csaba dévai gyerme-
kei mellett idén Kárpátalján, 
a Nagydobronyi Református 
Irgalmas Szamaritánus Gyer-
mekotthonban élő gyerme-
keknek juttatjuk el.

Dr. Fazekas Sándor föld-
művelésügyi miniszter, vá-
rosunk és térségünk or-
szággyűlési képviselője sze-
rint a Magyarok Kenyere 
valamennyiünk kenyere.

- Becsüljük meg a kenye-
ret, kerüljön mindenki asz-
talára. A kalászok egy nem-
zetmegtartó erőt is kifejez-
nek. Az, hogy a programhoz 
egyre többen csatlakoznak, 
az része lesz annak a magyar 

világnak, életformának, ami 
fontos nekünk, hiszen a ke-
nyér önmagában is az életet, 
az egységet jelenti, ami ak-
kor lesz teljes, ha benne van a 

gazdák és pékek munkájának 
az elismerése is - vélte a tár-
cavezető. 

- A kenyérnek való me-
ző legszentebb termése a bú-
za. Akik enni adnak az árvák-
nak, azok jót cselekednek. Mi 
is jó szívvel küldünk minden 
búzaszemet, mert kenyér-
nek valót küldeni felemelő. A 
mai nap ékes példája az ösz-
szefogásnak, a nemzeti együ-
vé tartozásnak - mondta be-
szédében Pádár Lászlóné pol-
gármester.

A megnyitó után a sze-
kérre rakott búzát Galsi Já-
nos katolikus plébános áldot-

ta meg, majd 
v i s s z a v i t -
ték a gyűjtő-
helyre, ahol 
még szomba-
ton kamion-
ra rakták és 
elszállították 
Pécsre.

A Horthy-
ligetben a 
rende z vény 
ideje alatt a 
környező te-
lepülésekről 

érkező kézműves mesterek, 
népművészek termékeit is 
megvásárolhatták az érdek-
lődők. Délre pedig elkészül-
tek a kondérokban a kunsági 
finomságok, jellegzetes helyi 
ételek. Volt itt hungarikum 
a karcagi birkapörkölt mel-
lett húsleves és slambuc is, 
amit szintén megkóstolhat-
tak a vendégek. Ebéd után a 
karcagi Pusztai Róka Nomád 
Hagyományőrző Egyesület 
tagjai Bene Sándor regná-
ló nagykunkapitány vezeté-
sével lovas harci bemutatót 
tartottak a ligetben.

A nap végén átadták a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei 
NAK által korábban meghir-
detett rajzverseny díjait is.
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TÁJÉKOZTATÁS

A Fidesz Karcagi szervezetének képviselői segítséget szeretnének nyújtani 
idős, beteg, mozgássérült, illetve gyermeküket egyedül nevelő lakótársaink-
nak a fűnyírásban.

Kérjük, aki szeretné, hogy térítésmentesen lenyírjuk háza előtt a gyepet, 
keresse személyesen, vagy hívja: 

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

FIDESZ – MPSZ KARCAGI CSOPORTJA 
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AKTUÁLIS

A közelmúltban hagyta el 
a nyomdát a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Tudományos 
Egyesület második évkönyve. 
A korábbi (1954-ben alapított) 
megyei tudományos folyóirat 
nevét és feladatait is megörök-
lő évkönyv az egyesület tagja-
inak legfrissebb munkáiból és 
a megyei tudományos műhe-
lyekben szervezett konferen-
ciák, tanácskozások előadásai-
ból merít.

A kutatók tucatnyi tanul-
mánya alkotja a megyei gazda-
ságtörténeti adaléknak is te-
kinthető első tartalmi részt. 
Persze – ahogy írtuk – nem 
egységes egész ez, inkább ada-
lékok és adatok tömege, mert 
egy tudományos ülés sokszí-
nűségéhez mérten a növény-
termesztés mutatóinak 18-
19.századi elemzése (Bagi Gá-
bor!!) mellett a jászsági szőlő 
és dinnytermesztésről, a kar-
cagi malomiparról, a jászberé-
nyi nyomdákról, sőt a népmű-
vészeti és a szellemi termékek 
“árucsréjéről” is hoz írásokat.

A régészet, történelem és 
helytörténet hármasát jegy-
ző tartalmi rész most inkább 
a két háborúra hegyeződött ki, 
hiszen a gepidák építkezését 
vizsgáló dolgozaton túl erdélyi 
menekültekről (Bojtos Gábor) 
és a két világháború megannyi 
epizódjáról olvashatunk, első-
sorban személyes emlékeket.

A jászsági tanyasi iskolák-
ról készített kimutatás juttatja 
eszünkbe most, hogy ez a má-
ra eltűnt intézményrednszer 
megérdemelne egy megyei 
szintű történeti áttekintést 
(ahogy a néhai tanyarendszer 
is!!).Ugyanígy megérdemelné-
nek egy önálló könyvecskét a 
megye háziiprai szövetkezetei. 
A túrkevei szövetkezet kötet-
béli története is igazolja, hogy 
ezek az üzemek a népművészet 
egyes ágainak (varrás, hímzés 
etc.) menedékét és túlélési, át-
örökítési lehetőségét jelentet-

ték a 20.század második felé-
ben. 

Önálló tartalmi egységben 
(Hagyományőrzés - kultura) 
kaptak helyet de inkább a 
helytörténet témakörébe 
kapcsolathók a százéves szol-
noki színházról, a gyermekla-

kodalomról és a kevi kisvasút-
ról született írások is.

Az Irodalom-nyelvészet feje-
zetét elsősorban Rideg István 
és Kovács János írásai töltik 
meg, a fejezet “főszereplője” 
pedig Körmendi Lajos, de ol-
vashatunk még  Móra Ferenc-
ről, Gion Nándorról, Finta Ger-
gelyről és Kuncz Aladárról is. 
(Reméljük a megye irodalmát 
elemző tudományág a későbbi-
ekben szerzőkben és a kutatott 
irodalmárok személyét tekint-
ve is színesedik majd!)

A kötet végén találha-
tó könyvismertetők és aján-
lók a megyei könyvtermést, el-
sősorban az egyesület tagjai-
nak vagy “vonzáskorözetének” 
kötetetit mutatják be, a 2012-
es Jászkunság kutatása 
konferencikötettől a megyehá-
za történetét feldolgázó levél-
tári kiadványig.

(Jászkunság. Jász- Nagy-
kun-Szolnok Megyei Tudomá-
nyos Egyesület Évkönyve 2. 
Szerk. Örsi Julianna. Szolnok, 
2014. 432 old.)

Elek György

A Birkafőző Fesztiválon 
részt vett egy török delegáció 
is. Kísérőjük Dr. Bartha Jú-
lia kelet- kutató volt, aki a kö-
zelmúltban hosszabb időt töl-
tött Törökországban. A tö-
rök-magyar kapcsolatokról, 
az új programról kérdeztük. 
- A török-magyar kapcsola-
tok az utóbbi években igen 
megélénkültek, a nyitás egy-
re inkább érezhető mindkét 
ország részéről. Hagyomá-
nyosan jónak mondhatjuk az 
országaink közötti kapcso-
latot, különösen a tudomá-
nyos kapcsolatokat – mondja 
a szakember. Ennek jelentős 
momentuma az, hogy a vesz-
tes forradalmaink, szabad-
ságharcaink vezetői népes kí-
séretükkel együtt török föl-
dön kapnak menedéket: Thö-
kölytől Rákóczin át a Kossuth 
– emigránsokig. A tudomá-
nyos kapcsolatok kialakulá-
sát is ezek generálták, hiszen 
a 19. század végén megindu-
ló tudományos kutatások ja-
va része a levéltárak felé for-
dult vagy a nyelvészet terén 
indult.

- Ön is több alkalommal volt 
már Törökországban kutatni.

 Lassan harminc éve, pon-
tosabban, 1988 óta végzek 
török néprajzi gyűjtéseket, 
elsősorban etnobotanika, az 
emberélet fordulóihoz fűző-
dő szokások, témakörében. 
Az elmúlt időszak mérlege 
szép, öt törökös kötet és 47 
tanulmány jelent meg az em-
lített témákban. Most kicsit 
megélénkül a két ország kö-
zötti néprajzi együttműkö-
dés, új irányt adhat a Prof. 
Dr. Öcal Oguz, az UNESCO 
Török Nemzeti Bizottsága el-
nöke által kezdeményezett 
program. Az UNESCO Török 
Nemzeti Bizottsága már Bul-

gáriában, Macedóniában és 
Romániában folytatott kö-
zös kutatásokat a népi táplál-
kozás és a népzene kulturális 
átadás-átvétele témakörben. 
Ezt a folyamatot szeretnék 
kibővíteni és tovább folytat-
ni Magyarországon az Euró-
pai Folklórintézettel, magyar 
etnográfusokkal közösen. Te-
kintettel arra, hogy a hódolt-
ságkori kulturális hatások ke-
vésbé kutatottak, időszerű a 
lemaradást pótolni. Mivel az 
Osztrák - 
Magyar Mo-
narchia és a 
Török Biro-
dalom kö-
zötti szerző-
dések igen 
kedveztek a 
kereskede -
lemnek, szá-
mos terüle-
ten jelentős 
á t v é t e l l e l 
s z á m o l h a -
tunk. A ma-
gyar táplál-
kozási szo-
kásokat a 
fűszernövé-
nyek török közvetítéssel va-
ló elterjedése több területen 
megváltoztatta. Az első meg-
beszélésen Ankarában én is 
részt vettem, s javasoltam, 
hogy a kutatást terjesszük ki 
a népi díszítőművészetre is, 
mert ezen a területen is jelen-
tős oszmán-kori hatással kell 
számolni. Úgy tűnik, elfo-
gadták, így várhatóan három 
éves program előtt állunk.

- Mi a kutatás célja?
- Az, hogy a közös mun-

ka eredménye felkerüljön az 
UNESCO Szellemi Kulturális 
Örökség Listájára. A kutatá-
si eredményeket három nyel-
vű (török-magyar-angol) kö-

tetekben tesszük közzé. Kon-
ferenciákat, szimpóziumo-
kat is szervezünk majd. A két 
ország közötti együttműkö-
dés szempontjából különösen 
fontos, s hosszútávra megha-
tározó jelentőségű a most in-
duló közös projekt. A kuta-
tás egyik pillére a Nagykun-
ság, Karcag központtal és 
kontrollpontként a Jászság, 
a másik pillér a Dél-Dunán-
túl, Pécs, Szigetvár lesz. A mi 
területünkön dr. Bathó Edit 

jászberényi és Bán Andrea tö-
rökszentmiklósi etnográfus 
kolléganők és természetesen 
jómagam veszünk majd részt 
a munkában. A kutatás el-
ső lépcsője a népi táplálkozá-
si kultúra interetnikus kap-
csolatainak vizsgálata lesz. 
Az első terepszemlére a leg-
jobb alkalom volt most a Bir-
kafőző Fesztivál, hiszen lát-
hatták a kutatás vezetői, 
hogy milyen fontos helye van 
a juhtartásnak, a juhhúsból 
készült ételeknek a kunsági 
népi táplálkozásban. Nagy-
szerűen érezték magukat ná-
lunk.

Balogh Andrea

Jászkunság Évkönyv 2.

Török-magyar közös néprajzi kutatás indul az UNESCO keretében

A hét kérdése: Ön hogyan védekezik a nap káros sugárzása ellen?

Hermán Martina (20)

Vízőrként dolgozom, tehát 
elég sok időt töltök a napon. 
Naptejet használok és a kriti-
kus órákban a napernyő alatt 
tartózkodom. 

Kapocsi István (46)

Felöltözök. Ha a terepen 
van dolgom, olyan ruhát ve-
szek fel, ami a legnagyobb 
testfelületet takarja, ugyan-
akkor szellős és könnyű.

Agócsné Kun Szilvia (44)

Ha a napon kell tartózkod-
nom, általában szalmakala-
pot teszek és naptejjel kenem 
be magam. Mindig figyelem 
az erre vonatkozó jelzéseket 
és bizonyos órákban nem me-
gyek a tűző napra.

Októberben kezdik a hetedik osztályos lányok HPV (hu-
mán papillomavírus) elleni védőoltását. A HPV elleni védőol-
tást a 12. életévüket betöltő lányoknak térítésmentesen biz-

tosítják. A vakcinát az 
iskola-egészségügy-
nek kötelessége fel-
ajánlani, de a szülők 
és a gyerekek dönte-
nek arról, hogy igény-
be kívánják-e venni. A 
szükséges oltóanyag 
már rendelkezésre áll, 
szeptemberben kez-

dik szállítani az iskolákba. Hazánkban 2008 és 2012 között 
évente átlagosan 407-en haltak meg méhnyakrák következté-
ben, pedig szakemberek szerint a betegség megelőzhető.

Ősztől kapják a HPV elleni oltást

Fotó: Internet
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A Holocaust áldozataira 
emlékeztek július 6-án (va-
sárnap) a karcagi zsinagó-
gában tartott gyászünnep-
ségen. Csillag Barnabás, a 
hitközség elöljárójának kö-

szöntője és az áldozatokra 
emlékező gyertyák meggyúj-
tása után a hitközség tag-
jai, valamint a város vezetői 
és a karcagi egyházak kép-
viselői előtt dr. Molnár Sán-
dor, a karcagi hitközség al-
elnöke, Heisler András, a 
MAZSIHISZ elnöke, dr. Faze-
kas Sándor földművelésügyi 
miniszter, a térség ország-

gyűlési képviselője, Dobos 
László polgármester, Hagai 
Mei Zahav, Izrael magyaror-
szági nagykövetének helyet-
tese, valamint Szabó György, 
a MAZSÖK alelnöke emléke-

zett a vész-
korszak ese-
ményeire és a 
mártírokra.

D e u t s c h 
László főrab-
bi és Szilágyi 
Gábor kán-
tor liturgikus 
s z e r t a r t á -
sa után Csil-
lag Barna-
bás jelentet-
te be, hogy 
ez év őszén – 
a református 

egyházközséggel közösen – a 
gimnáziumban szeretnének 
emléktáblát állítani a holoca-
ust idején elhurcolt tanárok 
és diákok emlékére.

A zsinagógában tartott em-
lékező istentisztelet végén a 
mártírok emlékfalánál gyúj-
tottak gyertyát.

Elek György

Az önkéntesség, az önkén-
tesen végzett segítő mun-
ka nem mai találmány, honi 
gyökerei a 19.század közepé-
re nyúlnak vissza. A 20.szá-
zad közepén azonban háttér-
be szorult, újjászerveződé-
se a '90-es évek elejétől indult 
meg- Karcagon a Vöröske-
reszt területi szervezete kedte 

el az önkéntesek toborzását, 
s 2011-ben (az Önkéntesség 
Nemzetközi Évében) egy he-
lyi szintű önkéntes pont ki-
alakításának is nekiláttak. Az 
ezzel kapcsolatos elképzelé-
sek részeként írták meg 2012-
ben Az önkéntesség fejleszté-
se Karcagon és Kisújszálláson 
egy Önkéntes Pont és egy In-

formációs Pont kialakítása ré-
vén című pályázatukat.

A TÁMOP 5.5.2 – 11/2-
11/2-2012-0017 jelű sikeres 
pályázat nyitórendezvényé-
re került sor 2014. július 7-én 
a Nimró Biohotel konferencia-
termében, ahol Nagy Ágnes 
Ildikó, a Vöröskereszt JNSZ 
Megyei igazgatója, valamint 

az érintett te-
lepülések ve-
zetői – a karca-
gi önkormány-
zat képvisele-
tében Kovács 
Szilvia alpol-
gármester – üd-
vözölték az új 
kezdeményzést.

- A pályázat-
ba és a Vörös-

kereszt munkájába is beleil-
lik az egészségügyi és a szo-
ciális területen végzendő ön-
kéntes munka – tájékoztatta a 
Hírmondót Patkóné Hegedüs 
Anetta, a Vörökereszt mun-
katársa. - Értem ezalatt az 
Idősek Otthonában, az Idő-
sek Klubjában és a kórházban 
végzett önkéntes tevékeny-

séget. Ennek már hagyomá-
nya van Karcagon, hiszen ko-
rábban több olyan csoportot 
is indítottunk, amelyek tag-
jai a kórházi osztályokon fek-
vő idős betegeket látogatták. 
Az elnyert, és most elindított 
pályázatunkkal ezt a hagyo-
mányt kívánjuk folytani. Még 
több önkéntest szeretnénk be-
vonni és munkánkat más in-
tézményeknek is szeretnénk 
felajánlani. A mai rendez-
vényt követően megnyitjuk az 
irodáinkat - Karcagon a Dózsa 
Gy.út 2.szám alatt, Kisújszál-
láson pedig a Kálvin utcán (a 
régi piacnál). Ide várjuk azo-
kat az önkénteseket, akik sze-
retnének valamelyik csapa-
tunk tagjává válni. Több cso-
portot is indítunk: a kórházi 
látogatásokat végzők mellett 
szeretnénk elsősegély-nyújtó, 
valamint cscsemő- és kisded-
gondozói csoportot is indíta-
ni. Mindenkit szeretettel vá-
runk.

A segítői munkát ösztönző 
és lendületben tartó projekt 
2015. április 30-ig tart.

Elek György

A téli fürdőidény megte-
remtését, a balneoterápiás 
kezelések meghonosítását, a 
gyógyturizmus lehetőségei-
nek kibővítését jelentette an-
nak idején a bereki fedett für-
dő felépítése és átadása. A két 
gyógyvizes medencét magá-
ba foglaló, egészen a legutób-
bi időkig üzemben lévő lé-
tesítményt új szolgáltatá-
sai hamar népszerűvé tették. 
A harmincöt éve használat-
ba vett, a korszak számos jel-
lemző építészeti megoldá-
sait tükröző épület azonban 
már évtizede megérett a fel-
újításra, ami azonban - a tele-

pülésen pár éve beköszöntött 
pénzügyi hullámvölgye miatt 
– ez ideig váratott magára. 

Az önkormányzat 2012-
ben láthatott neki újból a fe-
dett fürdő épületével és a sza-
badtéri vízfelület bővítésével 
kapcsolatos tervek megvaló-
sításának. Sikeres pályázatuk 
nyomán most mindkét mun-
ka elkezdődhetett. A projekt 
bekerülési költsége 550 mil-
lió forint, ebből az építkezés 
490 millió forintos beruházás 
lesz. A közbeszerzési eljárást 
követően június 10-én írták 
alá a kivitelezési szerződést, s 
amint azt 2014. július 5-én a 

beruházás ünnepélyes alapkő-
letétele alkalmával dr. Hajdú 
Lajos polgármester elmond-
ta, ezzel a falu történetének 
egyik legnagyobb beruházá-
sa indult el. A munkák során 
nemcsak a fedett fürdőt újít-
ják fel, de számos élményele-
met tartalmazó ifjúsági me-
dencét is építenek, amivel 500 
négyzetméterrel bővül a kül-
ső medencék vízfelülete. Var-
ga Mihály nemzetgazdasági 
miniszter, a település koráb-
bi országgyűlési képviselője 
és díszpolgára a hazai fürdők, 
és a gyógyturizmus jelentő-
ségét emelte ki, hangsúlyoz-
va az igen kiélezett nemzet-
közi versenyben elengedhe-
tetlen a folyamatos fejlesztés. 
„Ugyanakkor azt is fontos 
szem előtt tartani, hogy a lé-
tesítmények ne egymással 
versenyezzenek, hanem el-
térő vendégkört célozzanak 
meg. A berekfürdői fejlesztés 
jó példa erre, hiszen a gyógyí-
tás mellett a fiatalok igénye-
it is figyelembe véve alakítja 
majd ki a nagyméretű külté-
ri medencét.” A szakemberek 
ígérete szerint 2015-ben már 
a felújított fedett fürdővel és 
az új ifjúsági medencével in-
díthatják a szezont.

Elek György

Megkezdte a munkát az Önkéntes Pont Emlékezés a Holocaust 70. évfordulójára

Fejlesztik a bereki strandot
- A falutörténet egyik legjelentősebb beruházása kezdődött -

A beruházás alapkövét a település díszpolgárai: Csíkos 
Sándor színművész, Jókai Anna író és Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter tették le. 

Rátámadtak a 
családgondozókra

A Karcagi Rendőrkapitányság hiva-
talos személy elleni erőszak bűntett és 
más bűncselekmények elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt indított 
eljárást B. Katalin és B. Ernő karcagi la-
kosok ellen. A rendelkezésre álló ada-
tok alapján a férfi és a nő a karcagi la-
kóházukba érkező családgondozókkal 
2014. július 16-án 15 óra 30 perc körüli 
időben szóváltásba keveredtek, majd az 
egyiküket bántalmazták is. A kiérkező 
egyenruhások a 33 éves nőt és a 66 éves 
férfit a helyszínről előállították a Karca-
gi Rendőrkapitányságra, ahol a nyomo-
zók gyanúsítottként kihallgatták őket.

Örömlány a négyesen
Tiltott prostitúció szabálysértés el-

követése miatt indított eljárást a Kar-
cagi Rendőrkapitányság egy püspök-
ladányi lakos ellen. A rendelkezésre ál-
ló adatok szerint a 39 éves nő 2014. jú-
lius 19-én 18 óra 55 perc körüli időben 
Karcag külterületén a 4-es számú fő-
út egyik parkolójában anyagi ellenszol-
gáltatás fejében szexuális szolgáltatást 
kínált az arra közlekedőknek. A jogsér-
tő nőt a rendőrök a helyszínről előállí-
tották a Karcagi Rendőrkapitányságra, 
ahol meghallgatták, majd szabálysérté-
si őrizetbe vették.

Rablás a vonaton
A Karcagi Rendőrkapitányság eljá-

rást indított egy hajdúböszörményi asz-

szony bejelentése alapján ismeretlen 
tettesek ellen, akik a rendelkezésre ál-
ló adatok szerint 2014. július 20-án 23 
óra körüli időben a Záhony és Szol-
nok közötti szakaszon közlekedő vas-
úti szerelvényen egyedül utazó gyer-
mekét kirabolták. A nyomozás jelenleg 
rendelkezésre álló adatai szerint a vo-
nat fülkéjében utazó 19 éves sértettet 
két fiatal megfenyegette, hogy a ná-
la lévő készpénzt részükre adja át. Mi-
után a fiatal átadta a nála lévő kész-
pénzt, a jogsértők távoztak, majd rö-
vid időn belül újra visszatértek a vonat 
fülkéjébe, ahol a sértett pénztárcájából 
erőszakkal újabb összeget vettek ki. A 
bejelentést követően a rendőrök azon-
nal megkezdték az adatgyűjtést, és az 
ismeretlen elkövetők felkutatását. A 
nyomozók az eljárásban beszerzett ada-
tok és információk birtokában az elkö-
vetéstől számított egy órán belül azo-
nosították, majd elfogták a bűncselek-
mény elkövetésével megalapozottan 
gyanúsítható két 17 éves kisújszállá-
si fiatalt. A két férfit a járőrök az egyik 
kisújszállási gyermekotthonból előállí-
tották a Karcagi Rendőrkapitányságra, 
ahol 2014. július 21-én rablás bűntett 
elkövetésének megalapozott gyanú-
ja miatt gyanúsítottként kihallgatták, 
majd őrizetbe vették őket. A nyomo-
zók az eljárás alkalmával a hajdúbö-
szörményi lakostól elvett készpénzt 
majdnem hiánytalanul megtalálták, 
lefoglalták és visszaadták a sértett ré-
szére. A Karcagi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztálya kezdeményezte az 
őrizetben lévő gyanúsítottak előzetes 
letartóztatását.

Rendőrségi hírek
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HIRDETMÉNYEK
A Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

a 2014 / 2015. tanévre
az alábbi érettségi utáni szakképzésekre hirdet felvételt:

Mezőgazdasági gépésztechnikus (OKJ 54 521 05, 2 éves)
Környezetvédelmi technikus (OKJ 54 850 01, 2 éves).
A tanulókkal tanulószerződést kötünk, amely a szakképzési törvényben foglaltak sze-

rinti juttatásokra jogosít.
Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 21.
Jelentkezés személyesen, telefonon vagy az iskola honlapján
Telefon: 06-59/312-744, honlap: http://www.szentannai-karcag.sulinet.hu

Szombaton Czeglédi Gyu-
la, a Magyar Fürdőszövetség 
ügyvezető elnöke adta át az 
Akácliget Fürdő négycsillagos 
minősítéséről szóló oklevelet 
dr. Fazekas Sándor földműve-
lésügyi miniszternek.

A Magyar Fürdőszövet-
ség szakértőiből álló minősí-
tő bizottság az Akácliget Für-
dőt strandfürdő kategóriában 
négycsillagos minősítéssel il-
lette. A bizottság a fürdő kör-
nyezetének, vízminőségének, 
a szolgáltatások sokrétűségé-
nek és színvonalának, a mű-
szaki felszereltségnek, s egye-
bek mellett az alkalmazottak 
felkészültségének felmérése 
alapján hozta meg döntését.

- Azt gondolom, a mai nap 
alkalom arra is, hogy bete-
kintsünk a hazai fürdők vi-
lágába is. Az ezredforduló tá-
jékán igen erőteljes fürdőfej-
lesztés indult el Magyarorszá-
gon. Ez sok eredményt hozott, 
melyek magas színvonalon 
szolgálják a hazai vendégek 
gyógyulását, rekreációját, fel-
töltődését itt Karcagon is - 
mondta Czeglédi Gyula.

- Nagy mérföldkőhöz érkez-
tünk a fürdő életében, hogy 
megkapta ezt a szép minősí-
tést. Ez két okból fontos; egy-
részt mutatja mekkora fejlődé-
sen ment keresztül a fürdő és 

hová érkezett el, a másik, hogy 
egy külső minősítés ez, melyet 
szigorú szempontok, paramé-
ter alapján kaptak meg. Ez egy 
olyan minőségjavulást, kiszol-
gálást jelent, hogy jó körülmé-
nyek között minőségi szolgál-
tatást tudunk igénybe venni. 
Remélem ezen az úton halad 
tovább a fürdő és a strandolók 
még akár több csillagot is hoz-
zá fognak tenni ehhez a minő-
sítéshez. Kívánom, hogy a dol-
gozók úgy tudják a munkáju-
kat végezni, hogy az eredmé-
nyek ennek meglegyenek és 
tovább is tudjanak fejlődni. 
A fiatalok el tudják mondani, 
amit mi is vissza tudunk idéz-
ni, a kisfürdőnk nagyon sok él-
ménnyel gazdagított bennün-
ket. A dolgozóknak munkájuk-
hoz sok erőt, kitartást kívánok 
- mondta Kovács Szilvia alpol-
gármester.

- Fontos és jeles alkalom a 
fürdő életében a mai. Olyan 
rangos elismerésben része-
sül, ami mutatja milyen pon-
tos, alapos szervezői, vezetői 
munka zajlik itt. A strandfür-
dőben dolgozók mindent meg-
tesznek azért, hogy nemcsak a 
minősítésnek, hanem a fürdő-
vendégek elvárásainak is meg-
feleljenek. Mindannyian tud-
juk milyen állapotban volt a 
fürdő a‚ 90-es években, érde-

mes-e lebontani 
a régit és újat épí-
teni - tettük fel a 
kérdést - mondta 
dr. Fazekas Sán-
dor földművelés-
ügyi miniszter. 
Ma már kemping, 
s z á l l á s h e l y e k , 
medencék van-
nak, reumatoló-
gia. Meggyőző-
désem, helyes volt az út, amin 
elindult az önkormányzat. Az 
itt élőknek is szüksége van ar-
ra a gyógyításra, pihenésre, 
amit ez a fürdő nyújt. Ez egy 
olyan cél, amit elértünk, ami-
hez gratulálok, de ezután is 
meg kell felelni mindennap a 
vendégek kihívásainak. Fon-
tos, hogy az ide érkezők és itt 
dolgozók is magukénak érez-
zék a fürdőt. Ma átvesszük az 
oklevelet, de holnap jönnek a 
dolgos hétköznapok. Százak 
szeretnének itt pihenni és el-
várják azt a szintet, amit a 
csillagok jelentenek - szögezte 
le a tárcavezető.

- Gratulálok a fürdőveze-
tésnek, az önkormányzatnak, 
de továbbra is lépésről lépés-
re kell előre haladni. Vannak 
még tartalékok annak a vonz-
erőnek az erősítésében, ami 
az Akácliget Fürdőben benne 
van. Kívánom, hogy a vendé-

gek gyógyuljanak, s az, amit 
most elértünk, attól ne kerül-
jünk hátrébb.

- Kihasználva a fürdő adta 
előnyöket, melyet sportolóink 
is élvezhetnek, szeretnénk, ha 
még több sportolási lehetőség 
lenne. Ehhez egy nemzetkö-
zi szintű strandröplabda pá-
lya eszközeit ajánljuk fel a mai 
napon - mondta Szepesi Ti-
bor, a KSE ügyvezetője, majd 
dr. Fazekas Sándor földműve-
lésügyi miniszterrel, a KSE el-
nökével átadta Schwarcz Tibor 
fürdőigazgatónak a pálya ele-
meit.

A fürdő minősítéséről szó-
ló táblát dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter és 
Czeglédi Gyula, a Magyar Für-
dőszövetség ügyvezető elnöke 
leplezte le, majd Schwarcz Ti-
bor igazgató úrnak gratulál-
tak az elért eredményhez.

De

Négycsillagos lett az Akácliget Fürdő
Az allergiásoknak a tavalyi 

szezonnál erősebb pollenter-
helésre kell készülniük - hív-
ta fel a figyelmet az Állami 
Népegészségügyi és Tisztior-
vosi Szolgálat. A múlt év szá-
raz időjárása visszavetette a 
parlagfű fejlődését, így 2013-
ban az elmúlt 13 év második 
legalacsonyabb pollenkon-
centrációját mérték. Az idén 
viszont a viszonylag száraz 
telet csapadékos tavasz kö-
vette, és főként a parlagfű ve-
getatív fejlődésének idősza-
kában, májusban, júniusban 
és júliusban sok eső esett. 
Emiatt „dúsan növekszik” a 
parlagfű, több pollenre lehet 
számítani. Az ÁNTSZ kiemel-
te, hogy még nem késő a par-
lagfű kaszálása, a gyomirtás. 
A pollenmennyiségre vonat-
kozó előrejelzés az időjárás 
függvényében még változ-
hat. A jelenlegi előrejelzések 
szerint az allergiások hama-
rosan tapasztalhatják az első 
tüneteket: orrfolyást, tüsszö-
gést, torok- és szemviszke-
tést, könnyezést. Az ÁNTSZ 
azt javasolja, hogy a betegek 
már most konzultáljanak a 
kezelőorvosukkal a szezont 
megelőző gyógyszerszedés-
ről, hogy felkészítsék szer-
vezetüket a várható allergén 
hatás mérséklésére. 

Kezdődik a 
parlagfűszezon

FŐTÉRI MUZSIKA
Időpont: 08.08. (péntek) 18.30 óra
A Debreceni Duo Trio Utcaszínház előadása  gyermekeknek
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) 18 óra
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

Déryné Kulturális Központ programjai

Köszönet
Ezúton szeretném megköszönni Molnár Pál önkor-

mányzati képviselő úrnak a Horváth Ferenc út 3-5. sz. 
alatti belső park felújításában nyújtott segítségét.

Markóné
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ÉRDEKESSÉGEK

OTTHON
Háztartási jó tanácsok: 
hűtőszekrény szagtalanítása

Ha kellemetlen szagok 
terjengenek a hűtőben, bugyo-
láljon be gézbe egy kis fasze-
net, és lógassa fel egy félreeső 
helyen. A szén kiválóan szag-
talanít. Tehet még a hűtőbe 
szódabikarbónát, és ajánlatos 
a hűtő minél gyakoribb átmo-
sása ecetes vagy szódabikar-
bónás vízzel. A legfontosabb 
viszont: ha már orrfacsaró 
bűzt érez, járjon utána, hogy 
mit kellene már nagyon régen 
kidobni a hűtőszekrényből.

Játsszon Ön is a
Karcagi Hírmondóval!

Mikor indultak idén az Akácliget Fürdőben a gyógy-
ászati kezelések?

A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel 
és telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben augusz-
tus 08-án pénteken 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: Szőllősi Csaba (Karcag)

NYEREMÉNYJÁTÉK

Húsz éve annak, hogy Ka-
pocsi István barátom vezeté-
sével – aki ma már a Horto-
bágyi Nemzeti Park általános 
igazgatóhelyettese – elkezd-
tem felfedezni a Karcag kör-
nyéki pusztát. Alkalomadtán 
lelkes természetvédők, gim-
nazisták, főiskolások is csat-
lakoztak túráinkhoz és együtt 
indultunk közelebbről meg-
ismerni a Nagykunság és a 
Hortobágy területeinek élővi-
lágát. Leginkább az itt költő 
madárfajok megfigyelése volt 
körútjaink célja, de sok más 
érdekességet is láthattunk 
egy-egy ilyen alkalommal. 

A rendszerváltozást és a 
szovjet hadsereg kivonulá-
sát követően nagy változások 
kezdődtek a megújuló nemze-
ti park és a környező területek 
életében is. A kunmadarasi re-
pülőtér légi forgalmának meg-
szűnésével például, a köze-
li bombatéren vége szakadt 
az évtizedekig zajló hadgya-
korlatoknak és ennek köszön-
hetően több madárfaj is visz-
szatelepült – vagy megjelent 
a környéken. Egyre növek-
vő számban figyelhettünk 
meg túzokokat, láttunk bé-
késen körözgető síkságra kó-
borló fiatal szirti sast és a ta-
vaszi belvizes foltokon szinte 
modellt álltak fényképezőgé-
peink lencséi előtt a különbö-
ző vízimadarak. Bejárásaink 
kézenfekvő folyománya lett a 
Madárlesen című cikksorozat, 
amelyben igyekeztünk az élő-
világ más jellegzetességeit is 
bemutatni, de ha belefért, ak-
kor népi ételekről is szó esett 
néhány írásban.

Húsz év elteltével megint 
útnak indultunk a Kecskeri-
pusztán és Magyarkán kezd-
ve a határjárást. Annak ide-
jén arrafelé – a halastó közel-

sége miatt – sűrűn láthattunk 
különböző vízimadarakat, 
gémeket, kócsagokat, káró-
katonákat, de székicsérek-
kel is gyakran találkoztunk. 
Ezúttal élénk madármoz-
gást nem tapasztaltunk vi-
szont egyszer csak megpillan-
tottunk egy szalakótát. Ist-
ván elmondta, hogy ez a szín-
pompás madár a mesterséges 
odúkihelyezéseknek köszön-
hetően jelent meg, de a tér-
ségben nőtt az egyedszáma 
az olyan ragadozómadarak 
is, mint a parlagi sas, rétisas, 
vagy a kerecsensólyom, ame-
lyeknek már fészkelő helyeik 
is vannak a környéken. Ebben 
-egyebek mellett- nagy szere-
pe van a természetes élő- és 
táplálkozó helyek helyreállí-
tásának. A Hortobágyon ilyen 
tájszerkezet helyreállító mun-
ka például az ’50-60-as évek-
ben kezdődött, majd kudarcot 
vallott rizstermesztés után 
visszamaradt csatorna- és gát-
rendszerek felszámolása. Ezek 
akadályozták a térség hagyo-
mányos haszonvételi formá-
ját, a legeltetést. Megszünte-
tésük azonban lehetővé teszi 
a természetes felszíni vízmoz-
gásokat, így jobb élőhelyi fel-
tételeket biztosítva segíti egy 
sor védett, veszélyeztetett faj 
megóvását. Ha jól emlékszem 
épp a Kecskerin kezdődött an-
nak idején az efféle csatornák 
és árkok betemetése. Érdekes 
volt megfigyelni, hogy meny-
nyit változott a táj húsz év le-
forgása alatt.

A pusztai táj képe min-
dig ugyan az marad, de még-
is folyamatosan változik. Ez 
nem csak a folyamszabályozás 
előtt volt így, amikor a Tisza 
alakította az arculatát, hanem 
azt követően is állandóan ala-
kult. Az elmúlt évtizedek-

ben több egykori tsz. épület 
teljesen eltűnt, vagy még ro-
mokban áll, de jó néhány he-
lyen szépen rendben tar-
tott tanyák jelzik, hogy gaz-
dálkodás folyik a környéken. 
Ezt láthattuk például a Hege-
dűsháton, vagy Magyarkán, 
ott, ahol nem csak legeltet-
ni lehet, hanem a növényter-
mesztésre is megvan a lehető-
ség. A Botonásban reméltük, 
hogy túzokokra bukkanha-
tunk, – István elmondása sze-
rint mostanában arrafelé fész-
keltek – de sajnos nem láttunk 
egyet sem. Ezután az irányt a 
tilalmasi határ felé vettük. Itt 
sem volt valami nagy madár-
mozgás, de azért a bíbicek, 
ölyvek, rétihéják, vércsék, kó-
csagok és gémek még most 
is megszokott lakói az otta-
ni területeknek. Ha már Tilal-
mas, akkor kézenfekvő volt a 
fent említett egykori bomba-
térről érdeklődnöm, ugyan-
is azt már tavaly hallottam, 
hogy végleg mentesítik a Hor-
tobágy kapujában lévő terü-
letet a lőszerektől. Bizony-bi-
zony, a bombatéren még min-
dig vannak fel nem robbant 
bombatestek és más, hadásza-
ti tevékenységből visszama-
radt hulladékok. Közel 5000 
bombatölcsért kell megszün-
tetni a 4050 hektáros terüle-
ten, ahol jelenleg is zajlik a lő-
szerek megjelölése és hatásta-
lanítása. A két ütemben törté-
nő tájrehabilitáció mintegy 2 
milliárd forintos projekt kere-
tében valósulhat meg – uniós 
társfinanszírozással.

Ezúttal -a nagy hőség mi-
att- nem találkozhattunk sok 
madárral a Karcag környéki 
pusztákon, de talán legköze-
lebb nagyobb szerencsével já-
runk.

-dh-

Antoine de Saint-Exupéry a 
20. század egyik legismertebb 
francia írója, sok kortársához 
hasonlóan meglehetősen ka-
landos életet élt. Míg példá-
ul a spanyol polgárháborút is 
megjárt Hemingway a vadá-
szat és az ökölvívás szerelme-
se volt, addig a vikomt szin-
te egész életét a levegőben töl-
tötte. 1921-ben katonaként 
szerzett pilótaengedélyt, majd 
afrikai postajáratokon teljesí-
tett szolgálatot. Később az ar-
gentin Aeroposta igazgatója 
lett és egészen a második vi-
lágháborúig folytatta a polgá-
ri repülést. Közben számos re-
génye jelent meg – legtöbbjük 
természetesen a repülőzésről 
szól.

A háborút a francia felde-
rítőknél kezdte, majd New 
Yorkba szökött és a partra-
szállást követően a Földkö-
zi tenger térségében szolgált. 
1944. július 31-én éjszaka in-
dult utolsó felderítő útjára, 
de többé sosem tért vissza a 
légibázisra. Évtizedekig sok 
legenda keringett az író ha-
lálát illetően. Voltak akik úgy 
vélték, rosszul lett a szívpana-
szokkal küszködő, egyébként 
depresszióra hajlamos Saint-
Exupéry, többen pedig öngyil-
kosságra gyanakodtak, vagy 
balesetet emlegettek. Csak ke-
vesen feltételezték, hogy eset-
leg lelőhették az egyébként 
fegyvertelen Lockheed P–38-
ast, ismertebb nevén a „cápát”.

Azonban 1998-ban Mar-
seille közelében egy fran-
cia halász hálójába akadt az 
író karlánca, amelyen felesé-
ge és kiadója neve is szerepelt. 
Többéves kutatómunka ered-
ményeként végül megtalál-
ták a gép roncsait is és 2004-
ben sikerült bizonyítani, hogy 

Saint-Exupéry volt a pilótá-
ja. Ezzel azonban nem ért vé-
get a történet. 2008-ban, 
amikor nyilvánosságra hoz-
ták a kutatás eredményeit, je-
lentkezett az akkor 88 éves 
Horst Rippert, közismert né-
met sportriporter (évtize-
dekig a ZDF népszerű mun-
katársa volt), aki elmondta, 
hogy feltehetően ő lőtte le an-

nak idején az említett P–38-
ast. Rippert a háború idején 
vadászpilóta volt a német lé-
gierőnél és 1944. augusztus 
1-jén az adott térségben jár-
őrözött. Beszámolója szerint 
2000 méteres magasságban, 
felülről pillantotta meg a fel-
derítőgépet, amelyik gyanút-
lanul haladt Korzika irányá-
ba. Úgy döntött, hogyha a gép 
menekülni kezd, akkor lelövi. 
Így is történt. Saint-Exupéry 
észrevehette a német vadászt, 
majd gyorsított, Rippert pedig 
nem teketóriázott. A német 
pilóta akkor még nem tudhat-
ta, hogy ki vezette a cápát, de 
pár nappal az eset után hal-
lott az író eltűnéséről és arról, 
hogy milyen gépen, melyik 
térségben repült. Csak sej-
tette, hogy ő oltotta ki Saint-
Exupéry életét, de nem volt 
erre kézzelfogható bizonyíté-
ka. Ezt 2008-ig csak naplójá-
val osztotta meg.

-dh-

Madárlesen 2.0
– Kecskeritől a bombatérig -

A cápa hullámsírja
– Tíz évvel ezelőtt azonosították A kis herceg írójának a 

repülőgépét -

Lapzárta: 2014. augusztus 11. (hétfő) 12 óra

Sárgadinnyelekvár citrommal recept
- 1 kg sárgadinnye
- 2 db citrom
- 1 db vanília
- 40 dkg cukor
- 1 dl víz (szükség szerint)
A sárgadinnyét megtisztítjuk, a húsát kockára vágjuk.
Kevés vízzel és a cukorral sűrű szirupot főzünk.
A szirupba beletesszük a sárgadinnyét, és sűrűre főzzük.
Az üveg aljára citromkarikákat teszünk, és félig tölt-

jük lekvárral. Néhány vanília darabkát dobunk rá és egy 
cirtomkarikát, majd az üveget teletöltjük. A legtetejére 
egy citromkarika kerül.

Az üveget lezárjuk, és száraz dunsztba tesszük.
Az ízek karácsonyra érnek össze!
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Városunkban a könyvtá-
ros tanárok nagyon összetar-
tó munkaközössége már kö-
zel 10 éve 15 fővel működik. 
Évente 4-5 alkalommal ösz-
szejövünk szakmai előadá-
sokra, beszélgetésekre, be-
mutató könyvtárismereti 
órákra, tapasztalatszerzés-
re, baráti összejövetelekre. 
Dr. Kasuba Jánosné a veze-
tőnk, akinek nagyon hálásak 
vagyunk, amiért összetart-
ja ezt a kis csapatot. Fáradsá-
got nem kímélve szervezi fog-
lalkozásainkat és szakmai ki-
rándulásainkat.

Jártunk már hazánk sok 
szép helyén – Eger, Sze-
rencs, Sárospatak, Sátoralja-
újhely, Széphalom, Vizsoly, 
Kassa, Szepsi, Borsi, Aggte-
lek, Szarvas.  Megismerked-
tünk a vidék történelmi, kul-
turális emlékeivel, értéke-

ivel, nevezetességeivel. A 
településeken könyvtárláto-
gatásokat is tettünk, szak-
mai tapasztalatszerzés céljá-
ból. Most Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyébe látogattunk 
el, útirányunk Nyírbátor, 
Máriapócs, Vaja, Szatmárcseke, 
Tiszacsécse. A kollégák, mint 
mindig most is felkészültek a 
látnivalók bemutatásával.

Első megállóhelyünk Nyír-
bátor volt. A város leginkább 
a XV-XVI. századból fennma-
radt egyházi és világi építé-
szeti emlékeiről, valamint a 
város egykori birtokosairól, a 
Báthori családról nevezetes. 
A középkorból fennmaradt 
műemléképületek messze föl-
dön híresek. A késő gótikus 
stílusban épült református 
templom, az erdélyi stílus-
ban készült fa harangtorony, 
a barokk minorita templom, 
benne a világhírű Krucsay-
oltár, valamint a Báthori-
várkastély. Hosszan lehet-
ne felsorolni, mennyi szépség 
látható itt. 

Következő megállóhelyünk 
Máriapócs volt, a híres búcsú-
járó hely. Kegytemplomáról 

és a Könnyező Szűz Mária ké-
péről nevezetes. Lelkileg fel-
töltődve folytattuk utunkat.

Vaján a Vay-kastélyban, a 
Vay Ádám Múzeumot tekin-
tettük meg. Vay Ádám II. Rá-
kóczi Ferenc marsallja volt.  
Az állandó kiállítás a csa-
lád történetét, a szabadság-
harc eseményeit dolgozza fel. 
Mindemellett középkori bú-
torokban gyönyörködhet-
tünk.

Kölcsey Ferencnek sírem-
lékét, a szatmárcsekei refor-
mátus temetőben csónak ala-
kú, faragott fejfák sokasá-
ga mellett haladva értük el. 
Csekén írta meg a költő nem-
zetünk fohászát, a Himnuszt 
1823. január 22-én. Tiszte-
legtünk a magyar irodalom 
nagy alakjának síremléke 
előtt.

Az utolsó úti célunk a 

Móricz Zsigmond Em-
lékház megtekintése volt 
Tiszacsécsén.

Nyíradonyon áthaladva 
megemlékeztünk Bellon Ti-
bor néprajzkutató-muze-
ológusról, a karcagi múze-
um egykori igazgatójáról, 
Nyíradony szülöttjéről. 

Nagyon szép tartalmas 
utunk volt. Köszönetet sze-
retnék mondani mindannyi-
unk nevében vezetőnknek, 
Dr. Kasuba Jánosnénak ezért 
a feledhetetlen, tartalmas, 
szép napért. 

Mi alföldi emberek nem 
igazán ismerjük ezt a vidéket, 
amely tele van szebbnél szebb 
csodálni valókkal, múltunk 
emlékeivel. Szívből ajánlom 
mindenkinek, látogasson el, 
ismerje meg ezt a vidéket. 
Nem fog csalódni.

„Egy nemzetnél nemcsak az 
a fontos, hogy vannak-e értékei, 
hanem az is, hogy vannak-e ér-
tékeinek megbecsülői.”

/Egry József/

Jobbágy Ildikó
könyvtáros tanár

Értékek, amelyeket tovább adunk
 A Jász- Nagykun- Szolnok 

Megyei Pedagógiai Intézet és 
a Szent István Egyetem Gya-
korló Sport Általános Isko-
la és Gimnázium által meg-
hirdetett „Őseink nyomában” 
Területi Hon- és Népismere-
ti Versenyre iskolánkból Ko-
vács Ágnes 8. c osztályos ta-
nuló nevezett be „Az állattar-
tás régen és ma Karcagon” cí-
mű pályázatával.

 Az eredményhirdetésre 
Jászberényben a Szent Ist-
ván Egyetem Apponyi termé-
ben került sor, ahol a nyolca-
dik osztályos egyéni kategóri-
ában második helyezést ért el 
a három megye pályázói kö-
zül.

 Ági hatodik osztályos kora 
óta résztvevője volt a Györffy 
Napok helytörténeti pályá-
zatának, és minden alkalom-
mal kiemelt arany minősítést 
szerzett.

Gratulálok az elért ered-
ményekhez és további sikeres 
kutatómunkát kívánok. Meg-
köszönöm a családja támoga-
tását.

Kovács Miklósné 
történelemtanár

Karcagi Általános Iskola 
Györffy István Tagiskolája

„Őseink nyomában”

Kerékpártúra a 
Balaton körül

A Déryné Kulturális, Turisztikai, 
Sport Központ és Könyvtár és a Kar-
cagi Sportegyesület nevében ez-
úton mondok köszönetet a II. Bala-
ton körüli kerékpártúra támogatásá-
ért a Szivárvány Üzletház – kerékpár 
szaküzletnek, Badacsonytördemic 
Önkormányzatának és Wolmuth Pé-
ter polgármester úrnak, Kemecsi Im-
re úrnak, a Karcagi Rendőrkapitány-
ságnak, a Karcagi Szuperinfónak, a 
Karcagi Hírmondónak. Köszönöm Fo-
dor Csaba úrnak, a kísérő autó sofőr-
jének, valamint a kerékpárszerelő tú-
ratársaknak a tettrekészséget, a tú-
rán résztvevő nővérkéknek az azon-
nali gyógyítást.

Köszönöm a szervező és lebonyolító 
munkát kollégáimnak: Konczi Fruzsi-
nának, Kovácsné Kerekes Katalinnak, 
Tóth Szilviának és Sebők Gábornak. 

Szepesi Tibor
mb. igazgató

A régi magyar pásztorha-
gyományokat megőrző gu-
lyásverseny legfőbb célja, 
hogy ezen ősi szakmát kép-
viselő tanulók olyan verseny-
számokban mérjék össze tu-
dásukat, amelyek a minden-
napi munkához is kapcsolód-
nak.

Ezért rendezi meg ezt a 
találkozót a Magyar Szür-
ke Szarvasmarhát Tenyész-
tők Egyesülete és a Hortobá-
gyi Nonprofit Kft. az őshonos 
háziállatokat bemutató Pusz-
tai Állatparkban, a Hortobá-
gyon.

A verseny tanulópárok ré-
szére van kiírva, mivel a na-
pi munka során is csak közö-
sen tudják megoldani a fel-
adatokat. 

A főbb versenyszámok: 
szakmai (elméleti) TOTÓ, 

vízhúzás gémeskútból, állat-
számlálás, amely során hí-
don áthaladó állatok létszá-
mát kell minél pontosabban 
megbecsülni, borjúfogás és 
fülszám-leolvasás, állatjelö-
lés, karikás ostor használata 

(bográcsleütés) és gulyásbot-
dobás (nyúlütés), pányvado-
bás. 

Ezen kívül a versenybírók 
pontozzák a felszerelés és a 
ruházat hitelességét is.

Iskolánkból egy párost in-
dítottunk, név szerint: Dá-
vid Ádám Lászlót (9. A osz-
tály) és Bozsik Tamást (13. A 
osztály). Bojtárokként vettek 
részt a vetélkedésben, „Boj-
tárbarátok” csapatnéven. A 
kétnapos verseny első napján 
került sor az elődöntőre. Ek-
kor dőlt el, hogy iskolánk ta-
nulói részt vehetnek a ren-

dezvény második nap-
ján is a közönség előt-
ti vetélkedésben. A 
tikkasztó hőség ellené-
re nagyon szép eredmé-
nyeket értek el, páros 
összesítésben a hét csa-
pat közül a 3. helyen vé-
geztek. 

Születtek szép egyéni 
eredmények is: Bozsik 
Tamás állatjelölés-
ben lett a legjobb, Dá-
vid Ádám László pedig 
nyúlütés versenyszám-
ban lett harmadik.

A rendezvény alkal-
mas arra is, hogy az ál-
lattartás mindennapja-
itól távol élő vendégek 

körében is öregbítse a pász-
torok, bojtárok és a gulyások 
hírnevét.

Remélem, iskolánknak a jö-
vő évben is lesznek olyan bá-
tor, ügyes, alapos szakmai is-
meretekkel rendelkező ta-
nulói, akik ismét helytállnak 
majd, és törekednek az el-
múlt évek szép eredményeit 
továbbra is megőrizni.

Papné Benesóczki Mária
felkészítőtanár

XVIII. Országos Gulyásverseny és 
Pásztortalálkozó

A XXIII. Nagykunsági Kulturális Napok keretében a karca-
gi Nagykun Horgász Egyesület 2014. augusztus 17-én (vasár-
nap) ismét megrendezési hagyományos horgászversenyét a 
Téglagyári horgásztavon.

A versenyen a karcagi Nagykun Horgász Egyesület tagjai 
vehetnek részt. Díjazásban részesül a legnagyobb halat kifo-
gó versenyző. 

Nevezni 2014. augusztus 7, 8, 14, 15-én 15:00 – 17:00 óra 
között az egyesület irodájában lehet.

Nevezési díj: 2.700 Ft, ami a versenyzők ebédjét (halászlé, 
ital) is tartalmazza.

A versenyen 1 bottal és 1 horoggal lehet horgászni.
Program:

- 6:00 – 7:00 Gyülekezés a helyszínen
- 7:00 – 8:00 Sorsolás, a horgászhelyek elfoglalása
- 8:00 – 11:00 Verseny
- 11:00 Eredményhirdetés, díjátadás, ebéd.

Mindenkit szeretettel várunk!

Karcagi Nagykun Horgász Egyesület
vezetősége

Horgászok figyelem!



8 2014. augusztus 01.KARCAGI HÍRMONDÓ

HIRDETMÉNYEK

Anyakönyv
Házasságkötés

2014. július 11.
Baráth Irén – Szabados László
2014. július 15.
Nagy Anita Ágnes – Czinege 
Attila
Györfi Margit Juliánna – 
Bakó Sándor
2014. július 19.
Györgyi Renáta Katalin – 
Lukács László György
Simon Rita – Varga Zoltán
Csordás Éva – Marsi Róbert

Születés

Pethe Anita – Facsar András
Kg., Kisújszállási u. 48/a. 

Levente
Nagy Alexandra – Kiss István
Kg., Kisújszállási u. 54/a. 

Izabella
Németh Krisztina – Balog 
Zoltán
Kg.,Madarasi u. 9-11. Olivér
Tóth Beatrix – Lakatos Attila
Kg., Napsugár u. 56.  Attila
Kiss Anna Zita – Herceg Sándor
Kg., Kántor S. u. 8. I/4. Anna
Éliás Marianna – Tóth Sándor
Kg., Kátai G. u. 2/a.  Zolta
Zemka Katalin – Kun László
Kg., Akácos u. 11.  Réka
Kovács Szilvia – Vadai György
Kg., Pipacs u. 16.  Zselyke
Bon Viktória – Szűcs Lajos Péter
Kg., Kossuth tér 7-9. III/26.

Bence
Burai Renáta – Gyenes Ferenc
Kg., Villamos u. 120. 

Korina Alexa
Nagy Anna – Balog Zsolt
Kg., Mester u. 10/a. Alina Anna
Tasi Erika – Horváth Tibor
Kg., Cserepes u. 32.  Tibor
Czinege Renáta – Mándoki 
Róbert
Kg., Selyem u. 13. Réka
Szőllősi Tünde – Horváth Attila
Kg., Baros u. 60. Attila Károly

Halálozás

Csanádi Miklósné (Szűcs Borbála)
Karcag (1924.)

Federics János
Karcag (1943.)

Harangi Anikó Margit
Karcag (1954.)

Kántor Józsefné (Bartha Mária)
Karcag (1940.)

Karászi Istvánné (Nagy Mária)
Karcag (1936.)

Kiss Istvánné (Csombordi 
Zsuzsanna)
Karcag (1932.)

Dr. Márki Zoltán
Karcag (1950.)

Puskás Ferenc
Karcag (1938.)

Szabó Sándor
Karcag (1933.)

Tasi Pálné (Varga Juliánna)
Karcag (1960.)

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 
ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Augusztus 02-03. Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.: 06/20-939-4650.
Augusztus 9-10. Dr. Godó Zoltán Kg., Körös u. 40. Tel.: 06/30-218-5722.
Augusztus 16-17. Dr. Magyar György Kg., Hajnal u. 22. Tel.: 06/30-852-0465.

2014. augusztus 1. péntek

18.00 Műsorajánlat
18.05 Fazekas ház megnyitó
19.05 Nagykunsági Krónika – közéleti  
 magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Fejesné Koppány Gabriella
 Téma: Csipkekönyv
 Karcagi Hírek
 - Kórházak focitornája
 - Önkéntesek
 - Alapkőletétel a bereki strandon
 Háttér
 Kalocsa képekben…
20.10 Holokauszt megemlékezés a   
 Zsinagógában

2014. augusztus 5-6. kedd/szerda

18.00 Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek Hozzám - Református   
 istentisztelet

19.20 Karcagi hírek
19.50 A Hit Szava - Római katolikus   
 szentmise 
20.30 Folklór műsor

2014. augusztus 7. csütörtök

18.00 Műsorajánlat
18.05 Szak-Ma-Bál 2014
19.05 Nagykunsági Krónika – közéleti  
 magazin
 Aktuális kérdések
 Karcagi Hírek
 - Négycsillagos lett az Akácliget  
 fürdő
 - Magyarok kenyere
 - Tűzvédelmi konferencia
 - Választás 2014
 Háttér
 Benne: tehetséges karcagi   
 gyerekekkel
20.10 Református Gimnázium   
 Szalagavatója

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

Állampapír befektetések a 
Magyar Államkincstárban

Sajtóközlemény 
Az állampapírok jelentik a legbiztonságosabb és az egyik leg-

magasabb hozamú befektetési lehetőséget, ugyanis az állam 
biztos pénzügyi partner mindenki számára.

Az állampapírok a legbiztonságosabb befektetési lehetőség-
nek számítanak Magyarországon. Az ok egyszerű: lejáratkor a 
tőke teljes összegére, valamint az esedékes kamatokra – érték-
határtól függetlenül – teljes körű az állami garancia. Nincs for-
galmazói kockázat sem, hiszen a forgalmazó Magyar Állam-
kincstár 100 százalékban állami tulajdonú szervezet. Az sem el-
hanyagolható szempont, hogy a belföldi magánszemély részére 
kifizetett hozam a belföldi jövedelmet növeli és csökken az or-
szág devizakitettsége. 

A Magyar Államkincstár Állampénztári Irodáiban igen vál-
tozatos állampapír kínálatból lehet választani. Mindenki meg-
találhatja a számára megfelelő befektetési lehetőséget at-
tól függően, hogy mennyi időre szeretné lekötni a pénzét. Az 
úgynevezett kincstárjegyek (Diszkont-, Féléves-, Kamatozó 
Kincstárjegy) 3 és 12 hónap közötti futamidejű, rövid lejáratú 
állampapírok. A Magyar Államkötvények futamideje ennél jóval 
hosszabb, 3 évtől 15 évig is terjedhet, tehát azok részére ideális, 
akik hosszabb távon szeretnék jó helyen tudni a pénzüket. 

Kizárólag a Kincstár forgalmazza a 3, illetve 5 éves lekötésű 
Prémium Magyar Államkötvényt. A hagyományos értékpapír-
számlákon kívül nyithatók adókedvezményre jogosító Tartós 
Befektetési Számlák, továbbá az életkezdési támogatás (Baba-
kötvény) befektetésére Start értékpapír-számlák. 

A Babakötvény egy olyan egyszerű és átlátható termék, amely a pi-
acon kiemelkedő hozamot biztosít. A gyermekeik számára előtaka-
rékoskodni szándékozók számára a lehető legjobb választás, hiszen 
megkönnyíthetik vele a gyermek életkezdését. Az állam által nyújtott 
egyszeri életkezdési támogatás összege – ami jelenleg 42.500 Ft – a 
Magyar Államkincstár által vezetett Start letéti-számlán kerül auto-
matikusan elhelyezésre a gyermek születését követően. 

A szülőknek lehetőségük van arra, hogy az összeget a Magyar 
Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain díjmen-
tesen nyitható Start-értékpapírszámlára helyezzék át. A Kincstár 
automatikusan kizárólag a gyermek születési évéhez igazodó Ba-
bakötvénybe fekteti az áthelyezett összeget, illetve a korábban vá-
sárolt állampapírok tőke és kamat összegét is, amely infláció fe-
lett 3%-os adó-, járulék- és illetékmentes kamatot garantál a fu-
tamidő végéig. A megnyitott számlára a szülők, törvényes képvi-
selők és hozzátartozók, valamint a települések önkormányzatai 
– korlátlanul – fizethetnek be forint összegeket.

Március 3-ától a Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügy-
félszolgálatain ismét lehet vásárolni a Prémium Euró Magyar Államköt-
vényt. A névre szóló, féléves kamatozású állampapír névértéke egy euró.

Március 17-étől kapható a Kincstár országos állampapír-for-
galmazó ügyfélszolgálatain, valamint kiegészítő szerződés bir-
tokában elektronikus forgalmazási csatornákon a nagy siker-
nek örvendő Bónusz Magyar Államkötvény. A BMÁK négy-, és 
hatéves futamidejű, változó kamatozású, egyforintos alapcímle-
tű állampapír. Az új Bónusz kötvény többek között azzal a céllal 
került kibocsátásra, hogy a termékek ne csupán a futamidők te-
kintetében nyújtsanak alternatívákat a befektetőknek, hanem a 
kamatozás módjában is, ugyanis ezen típusú állampapírok ka-
matai a pénzpiaci kamatok változását követik. 

A Kincstárnál állampapír azután jegyezhető, vásárolható, ha 
az Állampénztári Irodák ügyfélszolgálatán – 5000 Szolnok, Ma-
gyar u. 8.  Telefon: (56) 372-806; (56) 422-555; Fax: (56) 378-349; 
api.jas@allamkincstar.gov.hu és Értékesítési Pont, 5300 Karcag, 
Kossuth tér 1 (Városháza) telefon: + 36/30/815-90-69) – egysze-
ri személyes megjelenéssel értékpapír nyilvántartási számla-szer-
ződést köt az ügyfél. Célszerű azonnal kiegészítő szerződést köt-
ni a WebKincstár, TeleKincstár, illetve MobilKincstár szolgáltatá-
sokra is, melyek révén az állampapír befektetéseket kényelmesen 
(interneten, telefonon, illetve okostelefonon keresztül), akár ott-
honról is lehet intézni. Az értékpapír-nyilvántartási számlát érin-
tő jóváírási tranzakciókról díjmentes SMS szolgáltatás igénybevé-
telével is értesülhetnek az ügyfelek, amely szolgáltatást az ügyfél 
a WebKincstáron keresztül is beállíthatja. A Kincstárban az érték-
papír-számlanyitás és a számlavezetés ingyenes, a készpénzfelvé-
telért sem számítunk fel díjat.

A tájékoztatás nem teljes körű. Bővebb információkért keres-
se fel a Kincstár állampapír forgalmazó ügyfélszolgálatait, vagy 
a szervezet honlapját (www.allamkincstar.gov.hu).

KÖZHÍRELÉS
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház – Rendelőintézet Tüdőgon-

dozó Intézete a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek 
megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrő-
vizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. NM. rendelet alapján ajánlott tüdőszűrő vizs-
gálatot tart a Jász-Nagykun-Szolnok Megye területén huzamos jelleggel tartózkodó 
40 éves és ennél idősebb lakosok számára. A Megyei Tüdőgondozó Intézet 

Várhatóan 2014. június 26-tól – 2014. augusztus 11-ig
végzi városunk lakosainak szűrővizsgálatát az alábbiak szerint:

A vizsgálat helye: Karcag, Kossuth tér 11-13.
Szűrési idő naponta:
Hétfő: 12:30  – 16:30-ig
Kedd: 08:30  – 12:30-ig
Szerda: 12:30  – 16:30-ig
Csütörtök: 08:30  – 12:30-ig
Péntek: 08:30  – 12:30-ig
augusztus 11. Hétfő  12:30 – 16:00-ig.
A szűrővizsgálat alól mentesülnek azok a személyek, akik egy éven belül ilyen vizsgálaton 

igazoltan részt vettek, illetőleg a tüdőgondozó intézetben gyógykezelés alatt állnak.
Kérem, hogy a szűrésre kötelezett a személyi igazolványával és beteg-

kártyájával (TAJ szám) szíveskedjen a vizsgálaton részt venni.
A 40 éven aluli lakosok (munkakör ellátásához vagy tanulmányainak folytatá-

sához szükséges) tüdőszűrése az alábbiak szerint történik: 
18 éves kor alatti személy, személyi igazolványával, betegkártyájával, orvosi 

beutalóval, szülői kísérettel szíveskedjen megjelenni.
40 éves korig a szűrésért a jogszabályok szerinti díjat kell fizetni (a jelenleg ér-

vényes jogszabály szerinti díj 1700,- Ft) a díjat postai csekken lehet megfizetni, 
melyet a szűrés helyszínén lehet kérni (a tavalyi nem megfelelő).

A szűréshez személyi igazolvány, betegkártya, orvosi beutaló szükséges.
Az eredmény kiküldéséhez megcímzett, felbélyegzett borítékot kell vinni. 

Rózsa Sándor
jegyző
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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, 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.
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.

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.
Eladó Táncsics krt. 13. sz. III. lh. IV. emele-
ti 1 és 2 félszobás komfortos lakás beköl-
tözhetően. Tel.: 59/313-697.
Komfort nélküli ház vállalkozásra alkal-
mas nagy portával eladó. Tel.: 06/20-282-
8697.
Összkomfortos ház eladó. Gáz és vegyes 
tüzelésű. Kg., Fecske u. 8/a. Tel.: 06/30-
983-3565.
Eladó Karcag főterén 3 szobás gázos, 
kandallós kertes ház. Tel.: 06/30-230-
1202.
Telek eladó sok gyümölcsfával, kőkerítés-
sel vagy cserélhető 2 millióig kertes ház-
ra vagy tiszafüredire is, sürgősen. 06/30-
230-1202.
Komfort nélküli 2 szoba, 2 konyha, spájz, 
veranda, sok melléképület, gyümölcsfák-
kal parasztház telekkel sürgősen eladó. A 
telek külön is eladó. 06/30-230-1202.
Városközpontban 2 szobás, különálló te-
lekkel, elkerített udvarral házrész eladó 
vagy 1 szobás tömblakásra cserélhető ér-
tékegyeztetéssel. Tel.: 06/30-358-5947.
Családi ház 5 éve működő takarmány 
bolttal, lakható alsóépülettel eladó. 
Társasházit beszámítok. Kg., Reggel u. 31. 
Tel.: 06/30-363-7951.

Állás
Otthoni pénzkereset! Teafű és egyebek 
csomagolása. Tel.: 06/90-603-607. (www.
mediafonebt.webnode.hu 635 Ft/perc, 
06/20-910-4517, 06/1-222-8397.)

Állat
Kb. 30 kg súlyú, öt hónapos vietnámi ma-
lacok eladók vagy terményre, haszonál-
latra cserélhetők. Tel.: 06/30-336-6142.
Eladó 2 db anyakecske, 2 db gida. Együtt 
vagy külön is eladó. Tel.: 06/30-696-5288.

Eladó vágó nyúl 2,5 kg-os 2000 Ft/db és 
vágó galambfiók 500 Ft/db áron. Érd.: 
Kg., Fecske u. 14.

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 közepe táján. 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, 3-2-1-es 
textilbőr ülőgarnitúra, 2 db grillsütő, 
fa etetőszék asztallal, autós gyermek-
ágy, 5 polcos TV-állvány, autós 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.
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 2 db kikészített birkabőr, futósző-
nyegek, elektromos seprű, díszpárnák, 
befőttes üvegek, Panasonic TV eladó. 
Tel.: 06/20-258-8997.
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.
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.
Árpa van eladó. 4000 Ft/q. Tel.: 06/70-
625-3138.
Olcsó házi börze! Gyerek, felnőtt ruha, 
cipő és sok más 14-17 óráig. Telefonos 
egyeztetés után bármikor. Tel.: 59/312-
574 vagy 06/20-241-0846.
Elektromoped 6000-es rokkantkocsi el-
adó. Tel.: 06/30-546-4990.
Alig használt Whirlpool mosógép eladó. 
Tel.: 06/30-645-0694.
2 db szekrény, konyhaasztal, étkező 
asztal, dohányzó asztal, fotelok, fotel-
ágy, sezlon, üvegasztal, új függönykar-
nis, P4-es számítógép, szkenner, nyom-
tató, kávéfőző, fax, üzenetrögzítő, vil-
lany és mechanikus írógépek, csillárok, 
éjjeli lámpák, vízforraló, klíma, új férfi 
nadrágok, 50 db befőttes üveg + fedél, 
3 db 165x14-es 4 évszakos gumi, ablak-
szárnyak (40 db). Cserélhetők hízóra, há-
zi szárnyasra, értelmes dolgokra. Tel.: 
06/20-318-0875.
5 sor kertföld eladó a Kisvénkertben 
(Kékvirág utca). Tel.: 06/20-406-6768.
Eladó kanapé, ágyazható 2 db fotel, ko-
mód. Tel.: 06/70-389-2119.
Eladó 4000 db hódfarkú cserép. Tel.: 
06/30-370-3721.
Mosógép, centrifuga, 28-as kerékpár, 
Camping kerékpár eladó. Tel.: 59/314-
892.
Vásárolok zománcos vizeskannát, tejes-
kannát, vödröket, babafürdető kádat, 
zsírosbödönt, bekötött boros demizso-
nokat, sózó teknőt, ablakra való spalet-
tákat, paraszti fenyőbútorokat, régisé-
geket, teljes hagyatékot. Tel.: 06/20-996-
1346.

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 
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.
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.
Tetőmunkákat és javításokat is vállalok. 
Sütő Kálmán ácsmester. Tel.: 06/30-584-
2767.
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

Augusztus 2. szombat
 8 – 13 óráig Berek Patika – Kiss 

A. utca
 9 – 20 óráig Alma Gyógyszertár 

– Tesco
Augusztus 3. vasárnap
 9 – 12 óráig Berek Patika – Kiss 

A. utca
Augusztus 9. szombat
 8 – 13 óráig Betánia 

Gyógyszertár – Széchenyi sgt.
 9 – 20 óráig Alma Gyógyszertár 

– Tesco
Augusztus 10. vasárnap
 9 – 12 óráig Betánia 

Gyógyszertár – Széchenyi sgt.
Augusztus 16. szombat
 8 – 13 óráig Főtér Gyógyszertár 

– Horváth F. út
 9 – 20 óráig Alma Gyógyszertár 

– Tesco
Augusztus 17. vasárnap
 9 – 12 óráig Főtér Gyógyszertár 

– Horváth F. út

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

Gyógyszertári 
ügyelet

Az AGROHUNGÁRIA CÉGCSOPORT 
keres pénzügyi, számviteli szakembert 
(min. szakirányú főiskola).
Előny: határozott fellépés, magasabb 
végzettség, nyelvtudás.
Érdeklődni lehet: AGROHUNGÁRIA 
KFT. Tel.: 59/503-553, mobil: 06/20-
353-5738. E-mail: agrohungaria@
gmail.com

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 

HIRDETÉSEK VALÓSÁG-

TARTALMÁÉRT FELELŐSSÉ-

GET NEM VÁLLAL!
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AsztaliteniszSzivacs kézilabda Kosárlabda
SPORT

EZOTÉRIA

Az I. szivacs kézilabda tábor-
ral befejeződött a szivacskézi-
labdások szezonja. Balog Zoltán 
utánpótlás edzőt kérdeztük az 
idei évről és a folytatásról. 

- Milyen sikerekről tud beszá-
molni az első évet illetően?

- Ahhoz hogy a városban komo-
lyabb eredményeket érjünk el a ké-
zilabda területén fontos, hogy cél-
irányosan válogassunk és időben 
elkezdjük a munkát a gyerekek-
kel. Én is ezt tettem. Végi jártam az 
óvodákat és az első osztályokat a 
városban értesítést kaptak a gyer-
mekek és szüleik. Ettől kezdve már 
szülői felelősség, hogy sportra ne-
veljük a gyermekünket. Volt, aki el-
hozta gyermekét és volt, aki nem.

- Eredmények?
- A fiúknál az ideális 14 fős a lét-

szám 2006-2007 –es korosztály-
ban itt 2 csapattal fogunk indulni 
a 2014-15-ös szezonban. A lányok-
nál már nagyobb volt a lemorzso-
lódás, de itt is megmaradtak stabi-
lan 13-an a 2007-2008-as lányok. 
Itt erre a korosztályra építek a kö-
vetkező évben. Az első évben csak 
az lehet a siker, ha megszerettetem 
a gyermekekkel a mozgást, a rend-
szeres sportot és saját magam. El-
sajátítjuk az alapokat. Ezt mind a 
lányok mind a fiúk maradéktala-
nul teljesítették. 

- Hogyan tovább a következő 
szezonban? 

- A komolyabb része most kez-
dődik. Versenyek, utazás, tanulás, 
edzés. Nagyon szerencsés hely-
zetben van most a Kézilabda ha-

zánkban ugyanis beválogatták a 
látvány sportágak közzé, ami azt 
vonja maga után, hogy a társasá-
gi adóból befolyt összeg egy ré-
szét a kézilabdára és ezen belül is 
utánpótlás nevelésre kell felhasz-
nálni. 5-6 évvel ezelőtt a munkán-
kat szülői segítséggel tudtuk csak 
megoldani. Az elmúlt 4 évben 
olyan mértékű pénz áramlik be a 
sportba hogy sem az utaztatással 
sem pedig a labdák, mezek, külön-
böző segédeszközök beszerzésével 
nincs gondunk.

- Jómagam is láttam a város-
ban egyen pólóban éneklő gye-
rekeket. Hogy sikerült a tábor?

- 20 gyermekkel indultunk ne-
ki a tábornak 9 lány 11fiú. Min-
den nap versenyeztek ponto-
kat gyűjtöttek a kicsik. Volt két 
10 fős csapat, ahol a csapatod-
nak és egyénileg is gyűjthetted 
a pontokat. Strandoltunk, tú-
ráztunk, rajzoltunk, moziztunk, 
fagyiztunk, egyszóval jól éreztük 
magunkat. Péntekre családi na-
pot szerveztünk, itt a szülők je-
lenlétében kihirdettük a végered-
ményt. Ezen a napon az összes 
gyermek, szülő, nagyszülő részt 
vehetett a programokon. Tartal-
mas tábor volt kellemesen elfá-
radtunk, talán a legjobban én.

- Köszönöm, hogy beszámolt a ta-
pasztalatokról, az eredményekről.

- Én köszönöm, és ezúton sze-
retnék köszönetet mondani min-
denkinek, aki segítségemre volt a 
tábor megszervezésében, megva-
lósításában. 

Felkészülés az őszi szezonra

Tekintettel arra, hogy NB II-
es csapatunk magasabb osz-
tályba való szerepléséhez az 
anyagi feltételeket nem tudták 
biztosítani, így ősztől az NB 
II-ben folytatják tovább. Vár-
ható keret: Hubert Attila, Im-
rei Ferenc, Kovács Sándor és 
Nagy Norbert. Valószínű még 
– új igazolással – két fő érke-
zik a csapathoz. A megyei I. és 
II. osztályú bajnokságban 2-2 
csapat indítását tervezik. Ez le-
hetőséget biztosít arra, hogy az 
egyre jobban játszó utánpót-
láskorúak szerepeljenek a szer-
vezett csapatbajnokságban.

TIBHAR kupa nemzetközi 
asztalitenisz veterán 

ranglistaverseny
Június 20-22-én Balatonfü-

reden rendezték meg a nemzet-
közi asztalitenisz veterán rang-
listaversenyt. A külföldi és ha-
zai versenyzők mellett karcagi-
ak is részt vettek.

Karcagi eredmények: 40-49-es 
korosztály főtábla: III. Kovács Sán-
dor (Kováts DSE), 60-65-ös kor-
osztály vigaszági főtábla: I-VIII. 
Helyezett Csornai Csaba 8Kováts 
DSE). Férfi páros főtábla: I-VIII. 
Helyezett Csornai Csaba – Kovács 
Sándor (Kováts DSE). A rendkívül 
erős mezőnyben Kovács Sándor 
egyéniben kiemelkedő eredményt 
ért el a 3. helyezésével.

B. I.

Kos: A jó idő nem aka-
dályozza meg abban, 

hogy megmutassa a nagyvilágnak a 
kreativitását, a sokoldalúságát. Ezek 
együtt most nagy lehetőségeket tarto-
gatnak az Ön számára. Anyagiak tekin-
tetében pozitív változásokra számíthat. 
Ne utasítson vissza semmilyen új mun-
kalehetőséget. A magányos Kosok a hó-
nap első felében megtalálhatják párju-
kat.

Bika: A hónap első 
napjaiban feszültsé-

gekre számíthat. Makaccsá válhat, nem 
hallgat másokra csak a saját feje után 
megy. Robbanékonyság fogja jellemez-
ni, túlhajszolhatja magát. Keressen időt 
pihenésre, de csak olyanokra szánja a 
szabadidejét, akiknek élvezi a társasá-
gát. A hónap végén, ha magányos még 
a szerelem is befuthat.

Ikrek: Változásra vá-
gyik? Új dolgokon töri a 

fejét? Augusztusban kalandvágya, moz-

gékonysága megnő, legyen szó új mun-
kalehetőségről, érzelmekről. Kiemelke-
dően jó időszak vár Önre, végre a sze-
rencse is mellé áll. Munkahelyi teljesít-
ménye megnő, anyagi ügyei jelentősen 
fejlődnek. Családját ne szorítsa a hát-
térbe.

Rák: A hónap első napja-
iban kellemetlen problé-

mák bonyolítják életét. Régi problémák 
kerülnek előtérbe, melyeket időszerű 
lezárni. 27-e után szerencsésebbé válik 
a helyzet, munka és szerelem területén 
is jelentős fordulatok következhetnek 
be. Különösen a párjukat keresőkre vár-
nak nagyszerű lehetőségek.

Oroszlán: Megállítha-
tatlan a változás. Vala-

mi nagyszerű dolog közeledik. Nem 
mondhatja, hogy unalmas a nyara. 
Még nem jutott túl sok ideje a pihe-
nésre, mégis a hónap első fele alkal-
mas arra, hogy a karrierjét építse. 18-
a után pihenjen, erőre lesz szüksége, 

hiszen a szerelem terén is változások-
ra számíthat.

Szűz: Úgy érzi, hogy 
már kiégett, pedig a 

mélyben még vannak rejtett energia-
tartalékai. Sokszor elbizonytalanodik, 
megtorpan, pedig ha felvállalja önma-
gát, akkor nem ismer lehetetlent. Akik 
még keresik az igazit, most megtalál-
hatják. A nagy rátalálás most igaz lehet 
egy új munkára, vagy otthonra is.

Mérleg: Augusz-
tus maga lehet a 

kánaán! Kiváló lehetőségek várnak 
Önre, éljen az alkalmakkal, hisz rég-
óta várt már arra, hogy végre fordu-
lóponthoz érjen az élete. Most meg 
tudja változtatni hétköznapjait, rá-
adásul új emberekkel is megismer-
kedhet. Saját vállalkozás elindításá-
ba is belevághat, vagy válthat mun-
kahelyet, most minden lépését siker 
kíséri. A szinglik a hónap közepén 
párra lelhetnek.

Skorpió: Mozgalmas-
ság és változatosság 

után epekedik. Sok pozitív elismerést 
kap környezetétől. Alapjaiban akarja 
megváltoztatni az életét, jobbá akarja 
fordítani. Ideje hogy megvalósítsa régi 
ötleteit, vágyait. Most komoly fejlődést 
érhet el munka terén, reflektorfénybe 
kerülhet és learathatja a babérokat.

Nyilas: Ideje lenne, 
hogy pihenjen. Ha ed-

dig még nem volt rá lehetősége, akkor 
most keressen rá alkalmat és helyet. 
Ne keressen kifogásokat, hiszen most 
nagy szüksége van arra, hogy feltöltőd-
jön energiával. Ha hódítani lennek ked-
ve, most ne fogja vissza magát. Ha még 
szingli, Ámor nyila biztos, hogy eltalál-
ja.

Bak: A hónap első nap-
jaiban váratlan konflik-

tushelyzetekbe bonyolódhat. Határo-
zottságának köszönhetően hamar túl-
teszi magát minden nehézségen. Kivá-

ló lehetősége nyílik arra, hogy kipihenje 
magát és sok időt töltsön családjával. 
Készüljön fel arra, hogy a hónap utolsó 
napjai munka terén megterhelőek lesz-
nek. 

Vízöntő: Vegyes hatá-
sok jellemzik minden-

napjait, kellemes és kellemetlen élmé-
nyekre egyaránt számíthat.  Tele lesz 
energiával ám könnyen szétszórttá vá-
lik. Terveiből most valósítson meg né-
hányat, és újra engedjen teret a fantá-
ziájának. A magányosok szerelmi élete 
13-a után lendülhet fel. A párban élők-
re romantikus időszak vár.

 Halak: Feltűnően jó-
kedvű. Pozitív energiák 

jellemzik mindennapjait, óriási akarat-
erő jellemzi a hónap folyamán. Kreatív-
vá válik, ötleteivel lenyűgözi környeze-
tét. Feljebb léphet a ranglétrán. Ha még 
magányos, nagy lehetőséget kap egy új 
szerelem megjelenésére a hónap folya-
mán.

HOROSZKÓP AUGUSZTUS HÓNAPRA

Elment a kosárlabda királynője
Szabics Magdolna (1949-2014)

A sportkedvelők a Nemzeti Sport rövid híradásában ol-
vashatták a szomorú hírt, hogy Szabics Magdolna (Gulyás 
Zoltánné) röviddel 65. születésnapja előtt elhunyt.

A BSE 288-szoros válogatott kosárlabdázója – az egyik leg-
sikeresebb női kosarasunk – 1949. július 7-én született Kar-
cagon. Már az általános iskolában is sokat sportolt. Ami-
kor középiskolás lett, akkor kezdett érdeklődni a kosárlab-
da iránt. A testnevelő tanára – Mikola Miklósné – szerettette 
meg vele ezt a csodálatos sportágat. Tizenhat évesen Buda-
pesten figyeltek fel rendkívüli tehetségére. A budapesti Pe-
tőfiben Varsányi Imre edzője irányításával kezdődött el a si-
keres karrierje. 1968-1980-ig ugyanabban a klubban játszott. 
1970-ben a Petőfi egyesült a VTSK-val és azóta a BSE nevet 
viselte. Hívták máshová is, de soha nem váltott klubot. 1968-
ig ifjúsági válogatott volt. Közben leérettségizett, elvégez-
te a Pénzügyi és számviteli főiskolát, üzemgazdászi oklevelet 
szerzett. Csapatkapitányként részt vett az 1980-as moszkvai 
olimpián, ahol ahol végül a jugoszlávokkal szemben alul ma-
radtak, így a negyedikek lettek. Magyar kosárlabda váloga-
tott sem előtte, sem utána nem ért el ennél jobb eredményt 
az olimpián. Ezután rengeteg külföldi ajánlatot kapott, de 
nem engedélyezték az átigazolását. Tizenhét évig volt válo-
gatott, 288 alkalommal lépett pályára. Háromszor volt az év 
játékosa: 1973-ban, 1975-ben és 1977-ben. 1978-ban Európa 
válogatott is volt és négyszeres magyar bajnok lett. Kiemelke-
dő sportteljesítményéért beválasztották a magyar kosárlab-
dasport halhatatlanjai közé. A Szabics családban még volt egy 
kiemelkedő sportoló, nevezetesen az unokaöccse, Szabics Im-
re, aki sokszoros válogatott magyar labdarúgó csapat csatára 
volt. Nemrég vonult vissza az aktív sportolástól.

Férje, Gulyás Zoltán a török Galatasaray vízilabda csapatának 
a szakvezetője volt, emellett a török vízilabda kapitányaként is 
sikeresen dolgozott. Ő teremtette meg a vízilabda alapjait Török-
országban. Tíz évet éltek Törökországban, majd a két lányával – 
Eszterrel és Anikóval – hazajött. Férje még három évig maradt 
kint, majd ő is hazajött. Főállású anyaként a családjának élt. 

Nyugodjon békében.
B.I.


