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Erdélyen innen - Alföldön túl

A XXIII. Nagykunsági Kultu-
rális Napok kertében Györffy 
István születésének 130. évfor-
dulója alkalmából augusztus 
16-án (szombaton) a Györffy 
István Nagykun Múzeumban 
Erdélyen innen - Alföldön túl 
címmel nyílt kiállítás a tudós 
Fekete-Körös völgyi gyűjtésé-
ből.

Az időszaki kiállítás a Nép-
rajzi Múzeumban található 
Györffy István kutatási anya-
gából egy válogatás.

A megjelenteket dr. Nagy 

Molnár Miklós 
múzeumigaz-
gató köszön-
tötte, majd dr. 
Kemecsi Lajos, 
a Néprajzi Mú-
zeum főigaz-
gatója szólt az 
eddig még nem 
látott, legen-
dás darabokat 
tartalmazó ki-
állítás létrejöt-
téről.

A Fekete-Körös völgye 
Nagyváradtól délkeletre talál-
ható, az Erdélyi-
Szigetheg ység 
és az Alföld kö-
zött, ahol a fo-
lyóvölgyekben a 
20. század ele-
jén a román 
többségű népes-
ség közé ékelőd-
ve közel húsz-
ezer magyar élt. 
Györffy István 
1911-ben kö-

zel ötven napos terepmunká-
ja során járta végig ezt az ad-
dig még feltáratlan területet, 
ahol hiánypótló néprajzi tár-
gyakat gyűjtött, helyszíni fo-
tókat, rajzokat, feljegyzése-
ket készített. A Karcagra ho-
zott kiállításon népviselet da-
rabok, fényképek és térképek 
láthatók 102 évvel ezelőttről.

A tárlatot Gebauer Hanga, 
Granasztói Péter, Katona Edit 
múzeológusok mutatták be 
részletesen a jelenlévőknek. A 
kiállítás október 11-ig látogat-
ható. 

Vitathatatlanul városunk fő-
tere az egyik legszebb az or-
szágban. „Tiszta udvar, rendes 
ház” - tartja a mondás. A Város-
gondnokság mindent megtesz 
azért, hogy a Karcagra látoga-
tók pozitív véleményt alkossa-
nak településünkről, és hogy 
a lakosság jól érezze magát 
az utcákat járva. Sokan hajla-

mosak vagyunk na-
pi teendőink intézé-
se közben elrohanni 
egy-egy apró szépség 
mellett, amit felfe-
dezhetünk jártunk-
ban-keltünkben.

A Kálvin ház előtt 
egy csokorra való iga-
zi gyöngyszemet lát-
hatunk (a virág ne-
ve: Canna indica), ami 
mellett nem mehe-
tünk el anélkül, hogy 
meg ne csodálnánk. 
Ám a rendezett fő-
tér mellett magán-
házaknál is szebbnél 
szebb udvarokat, ker-

teket lehet látni, hiszen a lakos-
ság is nagy figyelmet fordít la-
kókörnyezete szépítésére. A 
8. számú választókörzetből 
e heti lapszámunk 7. oldalán 
bemutatunk néhány apró cso-
dát, melyet a lakosság alko-
tott.

Balogh Andrea

Apró csodák
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Közéleti szilánkok

Ünnep, évfordulók: 

a bőség zavara

Immár majdnem negyedszázada, 
hogy a Nagykunsági Kulturális Napok 
rendezvénysorozata kapcsolódik 
az egyik legnagyobb nemzeti 
ünnepünkhöz, Szent István 
államalapításának évfordulójához. 
Ilyenkor ez a legnagyobb közéleti 
esemény. Egymást követik a 
tartalmasabbnál tartalmasabb 
programok, s csak sajnálhatja az 
ember, hogyha nem tud minden 
programra eljutni, bármennyire 
szeretné is. 
Az idén is a szakrális ünnephez és az 
„új kenyér” ünnepéhez kapcsolódva 
számtalan esemény a bőség zavarát 
hozta, s bajban voltak azok, akiknek 
váratlan elintéznivalójuk jött közbe 
– és hiába jegyezték már be előzőleg 
a naptárjukba az egyes időpontokat. 
Magam is így jártam, két napra a 
Dunántúlra kellet utaznom rokoni 
látogatásra, s bár megcsodálhattam 
Nadap egyedülálló, két térképészeti 
Szintezési Ősjegyét, de közben 
lemaradtam az itthoni programokról. 
(Bizonyos értelemben – közvetve 
ugyan –Karcaghoz is kapcsolható 
ez a hely: az Országos Szintezési 
Főalappont, a Nadapi Ősjegy, 
amely a térképészet és az építészet 
egyik legfontosabb területének, 
a magasság meghatározásának a 
magyarországi viszonyító pontja 
szorosan hozzátartozott a karcagi dr. 
Hajdú-Moharos József taxonómia 
kutatásaihoz.) 
Később, amikor már itthon hallhattam 
a csodálatos Lovász Irén népdalénekes, 
néprajztudós előadóestjét, amelyet 
Nagy Lajos barátunk szenzációs 
érzékkel kapcsolt össze Gaál László, 
Firdauszi és más perzsa költők versei 
fordításaiból összeállított kötetének 
bemutatásával (amely egy gyönyörű 
könyv), elgondolkodtam; hány 
karcagi születésű ember került a 
Dunántúlra, akinek jelentős, ill. 
kimagasló életműve lehet? (Mert 
bevallom „alulinformáltságom”: most 
tudtam meg csak, hogy ez a zseniális 
énekművész, Lovász Irén is Karcagon 
született.)
Eszembe jutottak Mándoky-Kongur 
Hantos-széki kunokról írt dolgozatai 
is, hiszen ők is a Dunántúlon éltek. 
S aztán a szomorú évforduló is: 
éppen most a napokban 22-én volt 
Mándoky-Kongur halálának 22. 
évfordulója, amely szintén ünnepi 
megemlékezés tárgya kell, hogy 
legyen, hiszen 70 éves lenne, ha 
nem ragadja el váratlanul a tragikus 
végzet. Vigyünk virágot valamennyien 
a Györff y István Nagykun Múzeum 
mögötti mellszobrához, ha már végső 
nyughelyéhez, az Almatiban lévő 
kensai temetőbe, könnyűszerrel nem 
juthatunk ki… 

- ács -

KÖZÉLET

Augusztus 18-án délelőtt tar-
totta a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Önkormányzat ünne-
pi megemlékezését a Megye-
háza dísztermében az augusz-
tus 20-i állami ünnepséghez 
kapcsolódóan. A rendezvé-
nyen ünnepi köszöntőt mon-
dott Kovács Sándor, a megyei 
közgyűlés elnöke. Ezt követő-
en adták át a megyei önkor-
mányzat 13 kitüntető díját 
és 4 kitüntető címét. Össze-
sen 47-en részesültek elisme-
résben. Minden évben azon 
személyek, valamint közös-

ségek részesülnek e kitünte-
tésekben, akik tevékenysé-
gükkel a megye fejlődésének 
elősegítése, értékeinek növe-
lése érdekében kiemelkedő 
eredményeket értek el. Az el-
ismeréseket Kovács Sándor, a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Közgyűlés elnöke és Borbás 
Zsolt, a megyei közgyűlés al-
elnöke adták át. A díjazottak 
között voltak karcagiak is.

Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Egészségügyi Díjban ré-

szesült Dr.Perge Judit, karca-
gi belgyógyász főorvos.

Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Közművelődési Díjban ré-
szesült Garai Katalin, a Déryné 
Kulturális, Turisztikai, Sport 
Központ és Könyvtár főmun-
katársa.

Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Művészeti Díjat kapott 
Kabai László, karcagi képző-
művész, tanár.

Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Pedagógiai Díjban része-
sült Juhászné Zsadányi Erzsé-
bet, a Karcagi Nagykun Refor-

mátus Gimnázium és Egészség-
ügyi Szakközépiskola igazgatója.

Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Szociális Díjban része-
sült Hodos Bálintné, a Karca-
gi Többcélú Kistérségi Társulás 
Idősek Otthona és Háziorvosi 
Intézmény vezetője.

Idősbarát Önkormányzat Cí-
met kapott Városi kategóriában 
Karcag Város Önkormányzata.

A kitüntetetteknek szív-
ből gratulálunk.

Balogh Andrea

Az augusztus 20-ai ünnepi 
önkormányzati ülésen a kitün-
tetettek életútját Kovács Szilvia 
alpolgármester és Rózsa Sándor 
jegyző ismertette, a díjakat Do-
bos László polgármester adta át.

A Karcag Városi Önkormány-
zat Képviselő-testülete Dr. Szé-
kely Istvánnak, az INFO Kft. 
ügyvezetőjének, Karcag vá-
ros gazdasági fejlesztéséért vég-
zett kiemelkedő tevékenységé-
ért Díszpolgári Címet adomá-
nyozott. 

A Karcag Városi Önkormány-
zat Képviselő-testülete néhai Dr. 
Gaál László iranistának, egyete-
mi tanárnak, az egykori Karcagi 
Nagykun Református Gimnázi-
um tudós igazgatójának, kiemel-
kedő tudományos munkásságá-
ért, posztumusz Pro Urbe díjat 
adományozott. A díjat unokája, 
Glatz Józsefné vette át.

Karcag Város Képviselő-tes-
tülete a város művelődése, mű-
vészeti élete érdekében végzett, 
kiemelkedő tevékenysége elis-
meréseként Vargáné Györfi Er-
zsébet népi iparművésznek a 

Karcag Város Kultúrájáért Díjat 
adományozta. 

A Karcag Városi Önkormány-
zat Képviselő-testülete a Karcag 
Város Sportjáért Díjat a sport-
életben elért kiemelkedő neve-
lő-oktató munkájáért, szervezői 
tevékenységéért Kun Marianna 
pedagógusnak adományozta.

A Karcag Városi Önkormány-
zat Képviselő-testülete a bűn-
ügyi szakterületen végzett pél-
daértékű szakmai munkája el-
ismeréseként Szendrey Kálmán 
rendőr hadnagynak, a Karcag 
Város Közbiztonságáért Díjat 
adományozta. 

A Jászkun Kapitányok Taná-
csa, Jászberény város támogatá-
sával, Dr. Bartha Júlia etnográ-
fus, keletkutatónak, értékmeg-
őrző munkája elismeréseként, a 
Jászkunság Hagyományőrzésé-
ért Díjat adományozta.

Kiváló oktató-nevelő mun-
kájuk, valamint kulturális tevé-
kenységük elismeréseként a Kar-
cag Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Karcag Város 
Kultúrájáért Díjat adományozta: 
Hopka Józsefnénak, a Madarász 
Imre Egyesített Óvoda pedagó-
gusának, Lakatos Mihálynénak, 
a Karcagi Általános Iskola 
Kiskulcsosi Tagiskolája pedagó-
gusának, Nyíriné Kátai Katalin-
nak, a Karcagi Általános Iskola 
Kováts Mihály Tagiskolája peda-
gógusának és Dr. Nagyné Serfőző 
Évának, a Karcagi Nagykun Re-
formátus Gimnázium, Egészség-
ügyi Szakközépiskola pedagógu-
sának. A díjakat a tanévzárókon 
adták át, most Dobos László pol-
gármester egy csokor virággal kö-
szöntötte a kitüntetetteket. 

Megyei kitüntetések Karcagi kitüntetések

Előző lapszámunkban be-
számoltunk arról, hogy a 
Kátai Gábor Kórház egy nyer-
tes pályázat eredménye-
ként a K&H gyógyvarázs 
gyermekegészségügyi prog-
ram keretében összességé-
ben 2.676.333.-Ft értékű, a 
gyermekek sürgősségi ellátá-
sát szolgáló egészségügyi gép-
műszerekkel gazdagodik. Egy 
szakmai zsűri választotta ki 
102 pályázó közül azt a 16-ot, 
amelyet támogatásban része-
sít. A program 10 kórházat, 
öt mentőállomást és egy vé-
dőnői szolgálatot támogatott. 
A legnagyobb összeget város-
unk kórháza nyerte.

Nagyné László Erzsébettől, 
a Kátai Gábor Kórház főigaz-
gatójától megtudtuk, hogy az 
intézmény által a pályázat-
ban megjelölt összesen 14 db 
eszközt a K&H Csoport és a 
K&H Egészséges Nemzetért 

Alapítvány gyermek-egész-
ségügyi támogatási program-
ja keretében az Alapítvány 
fogja beszerezni és térítés-
mentesen az Intézmény tulaj-
donába adni.

A főigazgató elmondta: a 
kórházban több mint 3000 
beteg gyermek ellátása tör-
ténik évente, és az ellátott 
gyermekek több mint egyhar-
mada 6 év alatti beteg. Ezen 

eszközök között szerepel (a 
fontossági sorrendre tekin-
tet nélkül és a teljesség igé-
nye nélkül): 

- 2 db a sérült végtag rögzí-
tését, a fájdalomcsillapítást, 
shocktalanítást és vérzéscsil-
lapítást egyaránt szolgáló 
Kendrick húzóeszköz,

- 1 db, potenciálisan gerinc 
sérült gyermekek rögzítését, 
a fájdalom csillapítását és a 
shocktalanítást segítő Spencer 
Rock Pin gerinc hordágy a kap-
csolódó rögzítőpánttal és fej-
rögzítővel, 

- a lélegeztetésre szoruló gyer-
mekek megfigyelését, ETCO2 
monitorizálását biztosító 1db 
Resp Sence Kapnograf,

- instabil gyermekek ellátá-
sát, az újraélesztését szolgáló 1 
db Reanimációs kocsi H-MED 
65F,

- 1 db elektromos kezelő-
szék, mellyel biztosítható a be-

teg gyermek pozicionálása, va-
lamint 

- 1 db CYBOW 300 vizelet 
analizátor, melynek felhasz-
nálási területe a hasi fájda-
lom, a láz gyors differenciál 
diagnosztikája.

Ezúton is szeretnék köszö-
netet mondani egyrészt Dr. 
Bakonyi György SBO osztály-
vezető főorvosnak, hogy a 
nyertes pályázatot szakmailag 
alátámasztottan elkészítette, 
másrészt a K&H Csoportnak 
és a K&H Egészséges Nem-
zetért Alapítványnak azért, 
mert pályázatunkat támogat-
va elősegítik, hogy a Kátai Gá-
bor Kórházban a gyermekek 
sürgősségi betegellátásához 
elengedhetetlenül szükséges 
műszerállomány gyarapod-
jon, a betegellátás gyorsuljon, 
színvonala javuljon.

Balogh Andrea

„Gyógyvarázs”



2014. augusztus 29. 3KARCAGI HÍRMONDÓ

AKTUÁLIS

OTTHON

Játsszon Ön is a
Karcagi Hírmondóval!

Van-e teknősbéka játékelem az Akácliget Fürdő gyermek-
medencéjében?
A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és 
telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben szeptember 
8-án hétfőn 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: Simon Csabáné (Karcag)

Háztartási jó 
tanácsok 

Nagyon meg tudják keserí-
teni gyönyörű nyári napjain-
kat és főleg az estéket a szú-
nyogok. A vérszívók egy dol-
got nem bírnak elviselni. Az 
pedig nem más, mint a va-
nília illat. Minden szobába, 
konyhába, fürdőszobába be 
kell tenni egy zacskó vaníliás 
cukrot. Ez nem nagy befekte-
tés, hiszen nem is kerül sok-
ba, és hatására eltűnnek az 
otthonunkba betévedt szú-
nyogok.

Próbálják ki!

Fahéjas szilvaleves
Hozzávalók
1 kg érett szilva, 1 ek őrölt fahéj, néhány szem szegfű-

szeg, 10 dkg cukor, 1 cs vaníliás cukor, 1 csipet só, 1,5 dl 
főzőtejszín, 2 ek. vaníliás pudingpor, 1 citromkarika

Elkészítés
1. A jó alaposan megmosott szilvákat félbevágjuk, kima-

gozzuk, és fazékba tesszük annyi vízzel, hogy épp ellepje.
2. Hozzáadjuk a fahéjat, szegfűszeget és a citromkari-

kát. Miután felforrt, és a gyümölcsök megpuhultak, hoz-
záadjuk a csipetnyi sót, a cukrot és a vaníliás cukrot, majd 
jól elkeverjük.

3. A puhára főtt gyümölcsöket botmixerrel pürésítjük. 
Közben a vaníliás pudingport csomómentesre keverjük a fő-
zőtejszínnel, majd a leveshez öntjük. Még kb 10 percig köze-
pes lángon kevergetjük, hogy enyhén besűrűsödjön. Hagyjuk 
kihűlni, majd hidegen, tejszínhabbal díszítve tálaljuk.

Nyereményjáték

Hazánkban is egyre inkább te-
ret nyer a környezetbarát, meg-
újuló energiaforrásokon ala-
puló technológiák felhaszná-
lása. Városunk önkormányza-
ta is nyitott a legmodernebb, 
költséghatékony megoldások irá-
nyában, így nem rég napelemes 
rendszerek beszerzéséről döntött 
a képviselő-testület. Az elképze-
lésről és a technológia lényegéről 
Nyester Ferenc, a műszaki iroda 
vezetője beszélt lapunknak.

„A közelmúltban a Nemze-
ti Fejlesztési Minisztérium pá-
lyázatokat hirdetett megúju-
ló energiaforrások beszer-
zésére. Ezek közül az első a 
Fotovoltaikus rendszerekre vo-
natkozik, ami kimondottan ön-
kormányzati tulajdonú intéz-
ményeket céloz meg. Ez egy egy-
szerű pályázati felhívás, mely-
nek keretében maximum 50 
millió forintig terjedő pályáza-
ti anyag nyújtható be. A kiírás 
szerint ebbe több intézmény is 
beleférhet. Ez az összeg körül-
belül 80 kW beépített teljesít-
ményű napelem rendszerre ele-
gendő. Ennek tekintetében két 
intézményt vettünk alapul – az 
egyik a Városháza épülete, ahol 
a villamosáram felhasználá-
sa meglehetősen tetemes. Ezzel 
a lehetőséggel mintegy 49 kW 
teljesítményű elem kerülne föl-
szerelésre. Jelen pillanatban az 
épület megújulás előtt áll, hisz 
egy korábban nyert pályázatnak 
köszönhetően felújítjuk a bel-
ső udvart, a déli homlokzatot és 
a tető is kicserélődik. Úgy gon-
doltuk, hogy az új cseréppel fe-
dett héjazaton fogjuk elhelyezni 
a napelemet. Ez konkrétan 198 
darab panelból fog állni, amely 
egy megfelelő inverterrel a meg-
termelt villamosenergiát egy 
úgynevezett ad/vesz mérőn ke-
resztül táplálja be az elektromos 
hálózatba. Ennek az a lényege, 
hogy a mérőegység méri az át-
adott és kötelezően átvevésre 

kerülő energiát, illetve ugyan-
ezen az egységen keresztül a hi-
vatal által fogyasztott energiát 

is méri. A mérési eredménynek 
megfelelően, majd az év végi el-
számolásnál kell a különbözetet 
megfizetni. Vélhetően az éves 
összenergia fogyasztás 80-90 
százalékát ez a napelem rend-
szer kiszolgálja.

A másik ilyen intézményünk 
a Déryné Kulturális, Turiszti-
kai, Sport Központ és Könyvtár-
hoz tartozó Sportcsarnok épüle-
te. Ide egy 30 kW teljesítményű 
rendszer kerülhet fel. Ez 132 pa-
nelból fog állni és a megtakarítás 
közel 70-80%-osra tehető. Mind-
két pályázat beadási határideje 
augusztusban volt. A nagy érdek-
lődésre való tekintettel időben 
beadásra kerültek. Az elbírálás 
egy sok összetevőből álló pont-
rendszer alapján zajlik, melynek 
keretében a pályázók plusz pon-
tokat is kaphatnak, amennyiben 
megfelelnek néhány külön kité-
telnek. Az önkormányzat ennek 
eleget tett, úgyhogy vélelmez-
hetjük, hogy pozitív eredmény-
nyel zárul a pályázat. Amennyi-
ben így történik, meg is indul-
hat a kivitelezés amelyet a jövő 
év közepéig kell majd befejezni. 
Annyi még hozzátartozik, hogy 
ez egy 100%-os támogatottságú 
pályázat, önkormányzati önerőt 
nem igényel.”

-dh-

Napelemekkel spórolhat a város

Fontos, hogy a tudáso-
mat továbbadjam, ne tarta-
lékoljam, hanem megosszam 
másokkal - ezt vallja Fejes 
Lászlóné Koppány Gabriella, 
csipkeverő népi iparművész, 
aki a „csipke tudományát” 
most egy könyvben is össze-
foglalta. 

Fejesné Koppány Gabriel-
la számára gyermekkora óta 
fontos a zene, a művészet mel-
lett az emberek szeretete. Kéz-
ügyességét és kreativitását szü-
leitől örökölte. 

- Édesapánknak nagyon 
jó kézügyessége volt, művé-
szi hajlamokat örökölt, terve-
ző mérnökként dolgozott. Elő-
ször a székesfővárosban, majd 
Karcagra jött munkát vállalni. 
Itt találkozott élete szerelmé-
vel, édesanyánkkal - mondja 
Gabika. Az első találkozásból 
szerelem lett, hamar megkér-
te a kezét és össze is házasod-
tak. Apuka úgy vélte, anyuka 
tehetségével meg tudja valósí-
tani elképzeléseit. 

- Így is lett, a Kungát utcai 
házban kis szövőműhelyt ala-
kítottak ki. Már gyerekként fi-
gyeltem testvéremmel a szövő-
szék mellett állva, hogyan ve-
ti fel a szálakat édesapa. Szőt-
tek ruhaanyagot, konyharuhát, 
szőnyeget. Még ma is őrzünk 
néhányat ezekből – sorolja Ga-
bika, aki bár érettségi után 

könyvtár szakra készült a ta-
nítóképzőbe, az élet úgy hoz-
ta, hogy a kórházban helyezke-
dett el. Előbb a gyermekosztá-
lyon, majd röntgenasszisztens-
ként dolgozott.

- Bár nem vonzott az egész-
ségügyi pálya, kényszerből 
kerültem oda. Az embersé-
get láttam meg benne, azokat 
az impulzusokat próbáltam 
munkám során a betegeknek 
átadni, amit szüleimtől kap-
tam. Utólag sok betegtől hal-
lottam, hogy ahogy beteg-
ként igyekeztem minél keve-
sebb fájdalmat okozni nekik 
röntgenezés közben, egy fáj-
dalomcsillapító pirula helyett 
sokkal többet ért nekik az én 
szeretetem.

Ezek a mondatok tartották 
az egészségügyi pályán mindad-
dig, míg beteg nem lett. Akkor 
sem hagyta el magát, rehabili-
tációként megtanulta a csipke-
verést Kovács Marika nénitől. 
Ő mondta neki, hogy elveszett 
a református templom csipke-
terítője, jó lenne újra elkészíte-
ni, még az egykori mintát is át-
adta. 

- Sokáig a fiókban volt a 
minta, amikor Marika néni 
meghalt, eszembe jutott az 
ígéretem. Még fél bénán fog-
tam hozzá, s bő két év alatt 
kész lettem a 180 x1450 cen-
tis terítővel, amit 2000 kará-
csonyán adtam át Nagy Kál-
mán esperes úrnak. Ma sem 
tudom, hogy mi vezette a ke-
zem, hogyan tudtam fél bé-
na kézzel megvalósítani ezt a 
csodát - szögezi le Gabika, aki 
három éve megszervezte a 
Déryné keretei között a Kun-
rózsa Csipkekört. 

A XXIII. Nagykunsági Kul-
turális Napok keretében jelent 
meg az „Emlékek a csipkeverés 
nagykunsági történetéből – Ba-
rangolás a nagykunsági csipke-
verők között 2013. évben cím-

mel könyve. Az igen tartalmas 
és hiánypótló kötet anyag- és 
mintagyűjtésében  a Kunrózsa 
csipkekör tagjai is segítették.

- A foglalkozásokon az 
alaptechnikák elsajátítása 
mellett sort kerítettünk az 
otthon talált csipkeminták 
tanulmányozására is. A min-
taelemzések során merült 
fel, vajon milyen gondolatok 
mentén alakulhattak ki azok 
a motívumok, amelyek egyes 
mintáinkon különböznek a 
többitől. Rászántuk magun-
kat és utánajártunk – sorol-
ja Fejesné Koppány Gabriel-
la a könyv születésének előz-
ményeit. 

Először szakmai kirán-
dulásokat tettek, 2012-ben 
Abádszalókra utaztak, a követ-
kező évben a Déryné Kulturá-
lis Központ anyagi támogatásá-
val Cserkeszőlőn Révész Mártá-
hoz látogattak el, majd tovább 
kutakodtak a csipketörténetben 
Karcagon és Kunmadarason is. 

- A csipkekör tagjai által 
összegyűjtött jelentős anyag 
válogatása és összehasonlí-
tó összegzése az én feladatom 
lett. Látva milyen értékeket 
sikerült összegyűjtenünk, el-
határoztuk, hogy kiadvány-
ban osztjuk meg azt má-
sokkal. Szakmai segítséget 
az Iparművészeti Múzeum-
ban Erdei T. Lillától kaptunk, 
Karcag város önkormányza-
ta Dobos László polgármester 
úr vezetésével pedig felvál-
lalta a könyv megjelenteté-
sét, kiadását a Györffy István 
Nagykun Múzeumra bízta. 

A támogatóknak köszönhe-
tően most megjelenhetett ez 
a könyv, mely összességében 
egy nagy közösség érdeme – 
hangsúlyozta Gabika, aki re-
méli, sokan megismerhetik 
így a nagykunsági jeles csip-
keverők munkásságát.

DE

A nagykunsági csipkeverés történetét kutatták fel
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Az elmúlt hetek 32-36 fokos 
hőmérséklete nemcsak az em-
beri szervezetet viselte meg, 
hanem a karcagi Téglagyári 
horgásztóba is folyamatosan 
kellett a vizet szivattyúzni. 

A gondos munkának köszön-
hetően a halak kellő oxigén-
hez jutottak, így nem volt hal-
pusztulás - tudtuk meg Kalo-
csai Lászlótól, a Nagykun Hor-
gász Egyesület elnökétől.

— A héthektáros Téglagyári 
halastó a karcagi önkormány-
zat tulajdona, azt korábban 
2016-ig használatba kaptuk. 
A tóra halgazdálkodási tervet 
nyújtottunk be a megyei Föld-
művelésügyi Igazgatósághoz. 
Ehhez kapcsolódva szerdán a 
képviselő-testület 2014. szep-
tember 1-től határozatlan ide-
ig haszonkölcsönbe adta a fő-
út melletti tavat egyesületünk 
részére - magyarázza az el-
nök. A halgazdálkodási terv-
hez szükséges a vízjogi üze-
meltetési engedély, ami a tó 
esetében nem áll rendelkezés-
re, ezért vízjogi fennmaradá-
si engedélyt kell szereznünk 
a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi 
Hatóságtól. Az ehhez szüksé-
ges tervdokumentáció költsé-

gét, mintegy fél millió forintot 
nekünk kell előteremteni. A 
várostól ehhez 290 ezer forin-
tos segítséget kaptunk - vázol-
ja feladataikat Kalocsai László, 
aki szerint legnagyobb gondjuk 

a horgásztó 
v ízutánpót-
lása. A város 
vezetéséve l 
eg yetér tés -
ben szeret-
nék idehoz-
ni a Tisza vi-
zét. Ha ez si-
kerülne, úgy 
érzem, örök 
életre meg-
oldódna a tó 

vízzel való folyamatos átöblí-
tése is.

Mivel ez még nincs, nem kis 
munka árán, de a nyári hő-
ségben is meg tudták védeni 
a horgászok a tavat a halpusz-
tulástól. Pár éve a nagy tó gát-
ját egy helyen átfúrták, egy 
vezeték kiépítésével és nagy-
teljesítményű 
szivattyúval a 
két kisebb tó-
ból folyamato-
san tudják át-
emelni a vizet, 
ennek köszön-
hetően a halál-
lomány most 
sem pusztult, 
bár a tó vize 
apadt.

S hogy ne 
üres kézzel távozzanak a tótól 
a horgászok, arról évi többszö-
ri haltelepítéssel gondoskod-
nak. Idén már harminc má-
zsa halat telepítettek, közel 
kétmillió forintért. Az egye-

sületnek 99 gyermek és 544 
felnőtt horgász tagja van. Az 
agusztus 17-i (vasárnapi) hor-
gászversenyen negyvenketten 
vettek részt. Bár a versenyzők 
kitartóan próbálkoztak mind 
a technika, mind a csali tekin-
tetében, a halak inkább a pi-
henést választották.

A horgászverseny eredmé-
nye a három női induló közül 
csak Nagy Magdolnának si-
került halat fognia, összesen 
980 gramm volt az általa ki-
fogott kárászok súlya. Részére 
az egyesületi első díjat Molnár 
Pál önkormányzati képvise-
lő adta át. A megmaradt 2. és 
3. női díjakat az egyesület ve-
zetői a férfi versenyzők között 
osztották szét, így ott öt juta-
lom volt.

Az első díjat Dobos László 
polgármestertől Farkas Sán-
dor vehette át. Ő 3365 gram-
mal nyert, 2. Szabó László 
(2920 gramm), 3. Bodó Géza 
(2600 gramm, övé volt a leg-

nagyobb fogás is ezzel), 4. Ju-
hász Szabolcs (1705 gramm), 
5. Zsíros Norbert (1360 gramm) 
lett.

D.E.

Egy pónilónak és zebrának született kiscsikója Karcagon.
Hat éve a nyíregyházi állatparkból került Karcagra a Kun-

lovardába Zebulon, a kenyai zebra. Édesapjának, Mészáros 
Zsoltnak vásárolta karácsonyi ajándékba a zebrát lánya, Rita.

Augusztus 13-án különleges kiscsikója született 
Zebulonnak, a csikó apja a hatéves wells póni, Zsandár. Mos-
tantól ez a kiscsikó lesz a család kedvence. A zebra nagyon jó 
anya, gondoskodik csikójáról, aki folyamatosan ott ugrál mel-
lette. Anyja tekintetét csak addig veszi el róla, míg elfogyaszt-
ja a jutalom kenyérszeletet. A kiscsikónak még nincs neve, 
várhatóan pár év múlva testvérei is lesznek.

A képen Percze Karina és nővére, Dalma, Mészáros Zsolt unokái 
Zebulonnal és a különleges zebra-póni kiscsikóval.

Ritkaság: zebracsikó születettMegmentették a tó halait

A Kálvin 9. alatti egykori 
Lányiskolában (ma Kováts Mi-
hály Tagiskola) 1947-49-ben 
végzett öt osztály tagjai a na-

pokban 65 éves osztálytalál-
kozót tartottak a Rákóczi ut-
cai civil szervezetek házában. 
A találkozót évtizedekig dr. 
Fazekas Mihály muzeológus 
szervezte, betegsége óta, tő-

le vette át a stafétát Béres Sán-
dor.

- Az öt osztályban százan 
felül végeztünk, de már csak 

neg y venen 
élünk. Sajnos 
sokan bete-
gek, ők nem 
tudtak eljön-
ni, de gon-
dolatban ve-
lünk vannak 
- mondja Bé-
res Sándor, 
akitől meg-
tudtuk, szak-
mát, hivatást 
tekintve van 
köztük egy-

kori nagykövet, orvos, kórház-
igazgató, ápoló, pedagógus, me-
zőgazdász, muzeológus és több 
kisiparos is.

- Nagyon jólesett, amikor 
az egykori évfolyamtársak 

is igent mondtak a mai ta-
lálkozóra, hiszen jó egy ki-
csit összejönni és felidézni 
az iskolás éveket. Amíg élek, 
ezt a csapatot viszem tovább 
- ígéri a szervező, aki mos-
tantól évente rendezi meg 
a találkozót, melynek érde-
kessége, hogy 3-5 év korkü-
lönbség van az osztálytársak 
között.

- Jómagam is, amikor az 
elemi népiskolában végez-
tem, akkor szembesültem az-
zal, hogy azt már nem veszik 
sehol figyelembe. Így újra is-
kolapadba ültem, elvégeztem 
a hiányzó osztályokat, hogy 
később ne esti tagozaton kell-
jen a nyolc általánost kijár-
nom. Ezért van köztünk a 
több éves korkülönbség - ma-
gyarázza Béres Sándor.

D.E. 

Hatvanöt éves osztálytalálkozó

A hatvanöt éves osztálytalálkozó résztvevői. Az 
első sorban, a bal szélen dr. Fazekas Mihály muze-
ológus, mellette Béres Sándor

A Déryné Kulturális Turisztikai Sport Központ és Könyvtár 
szervezésében a Karcagi Szimfonikus Zenekar Vonós Együt-
tesének nyáresti hangversenye volt augusztus 12-én (kedden) 
a református egyházközség Varró utcai Pap Béla Gyülekezeti 
Házának udvarán.

A megjelent zenekedvelőket a rendezvény ötletgazdája, 
Szepesi Tibor, a Déryné Kulturális Központ megbízott igazga-
tója köszöntötte, majd népszerű hazai művekből, operettek-
ből valamint nemzetközi musicalrészletek is felcsendültek a 
Lór-Kerekes Ágnes vezette vonós együttes előadásában.

Az együttes legközelebb szeptemberben a Kátai Gábor Kór-
ház parkjában ad hasonló nyáresti hangversenyt, melyre 
minden érdeklődőt szeretettel várnak.

D.E.

Nyáresti dallamok
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HIRDETMÉNYEK

Lapzárta: 2014. 
szeptember 8. 
(hétfő) 12 óra

Karcagi Református Egyházközség
5300 Karcag Kálvin u. 3. 

Energetikai felújítás a Református 
Középiskolában

Elvégzett feladatok: A vezetékrendszer felújitása, radiáto-
rok cseréje, kazánház régi berendezés leszerelése, kibontása.

Karcag, 2014.08.18.
Szentesi Lajos Koncz Tibor
 gondnok elnök, lelkész

Projekttábla az intéz-
mény udvarán

A kiszerelt kazánház, 
berendezések

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 
ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Augusztus 30-31. Dr. Domán György Kg., Ady E. u. 58. Tel.: 06/30-434-5950.
Szeptember 6-7. Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.: 06/20-939-4650.
Szeptember 13-14. Dr. Godó Zoltán Kg., Körös u. 40. Tel.: 06/30-218-5722.

2014. augusztus 29. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Kulturális Napok
 Bráda kiállítás
19.05 Nagykunsági Krónika – közéleti magazin
 Aktuális kérdések: 
 Vendég: Kovács Szilvia – Karcag  
 város alpolgármestere
 Téma: konyhakertek
 Karcagi Hírek
 - Ajánlóívek átvétele
 - Vasárnapi Iskola
 - Biljana tánctábor
 - Rendkívüli testületi ülés
 - Vadász tábor
 Háttér
 Vendég: Karcagi Nagy Zoltán
 Téma: az új CD lemez
20.20 Nagykunsági Kulturális Napok -  
 Ünnep Önkormányzati ülés
2014. szeptember 2-3. kedd-szerda
18.00 Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek Hozzám - Református 
istentisztelet

19.15 Karcagi hírek
19.50 A Hit Szava - Római katolikus szentmise 
20.40 Nótaműsor - Lugosi Katalin
2014. szeptember 4. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Kulturális Napok
 Rideg István és Örsi Julianna  
 könyvbemutatója
19.05 Nagykunsági Krónika – közéleti magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Kissné Soós Ágnes
 Téma: tanévkezdés
 Karcagi Hírek
  - Csipke konferencia után
  - Hangverseny a Gyülekezeti  
  házban
  - Rendkívüli testületi ülés
  - Asztalitenisz verseny
 Háttér
 Téma: Tehetséges karcagi gyerekek
20.20 Nagykunsági Kulturális Napok
 Aratófelvonulás
 Színpadi műsorok
21.20 Aratóbál

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

MÁV TÁJÉKOZTATÓ

A MÁV-START Zrt. tájé-
koztatja a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy 2014. augusz-
tus 21-től – 2014. szeptem-
ber 5-ig Szolnok – Kaba ál-
lomások között végzett 
pályaátépítési munkák mi-
att a vonatok módosított 
menetrend szerint közle-
kednek.

Törökszentmiklós – Kaba, 
illetve Fegyvernek-Örményes 
- Kaba állomások között 
egyes vonatok helyett vo-
natpótló autóbuszok szál-
lítják az utasokat! 

Utazás előtt a MÁV-
START Zrt. jegypénztá-
rainál személyesen, vagy 
06/40/49-49-49 telefon-
számon tájékozódhatnak!

A szeptembert már új intéz-
ményvezető irányítása alatt kez-
di meg a Madarász Imre Egyesí-
tett Óvoda. Egy rövid beszélge-
tés keretében Szarka Lászlóné 
nyugdíjba vonuló intézmény-
vezetővel és utódjával, Gulyás 
Ferencnével tekintettük át az el-
múlt bő másfél évtized fonto-
sabb állomásait és a közeljövőre 
vonatkozó terveiket.

– Jelentős változások, intéz-
mény-összevonások idején vette át 
az óvoda irányítását. Hogy tekint 
vissza az elmúlt tizenhat évre?

– 1996-ban vonta össze a vá-
ros a négy óvodai intézményt – 
kezdte a visszaemlékezést Szar-
ka Lászlóné – és így jött létre a 
Madarász Imre Egyesített Óvo-
da. Én személy szerint 1998-tól 
voltam egy éven keresztül meg-
bízott vezető, majd pedig ezután 
következett az, hogy öt évre ki-

írták az intézményvezetői pályá-
zatot, amit elnyertem. Ezt köve-
tően három cikluson keresztül 
voltam az egyesített óvoda veze-
tője. Közben, 2003-ban hozzánk 
csatolták a Pedagógiai Szakszol-
gálatot is, amely egészen 2013. 
december 31-ig volt az intéz-
mény része.

Azt gondolom, hogy mindany-
nyiunk számára – közösen a ne-
velőtestülettel, munkaközösség 
vezetőkkel, tagóvoda vezetőkkel 
– nagyon sok feladattal teli, na-
gyon szép és tartalmas, sikerek-
ben gazdag időszak volt ez az el-
múlt tizenhat év. A pedagógia 
területe az, ahol talán a változás 
az állandó, mert ez idő alatt na-
gyon sokféle változást megélt az 
intézmény. Ezeknek mind eleget 
téve végeztük a dolgunkat. Úgy 
látom, hogy kiválóan láttuk el a 
feladatunkat annak érdekében, 
hogy az óvodás gyerekeknek jó 
helye legyen, jól érezzék magu-
kat, szeressenek ide járni. Mind-
azon feladatot, amely az iskola-
készültséghez fontos volt, a ked-
ves kolléganőim a hosszú évek 
alatt maradéktalanul teljesítet-
ték. Úgy adtuk át a gyerekeket az 
iskoláknak, hogy ott meg tudják 
állni a helyüket.

– Az utódjával hosszú évek óta 
együtt dolgoznak. A szakmabeliek 
és a város vezetése is egyöntetűen 
úgy látta, alkalmas arra, hogy az 
ön örökébe lépjen. Hogy ment a fel-
készülés az átmenetre?

– Akkor, amikor valaki olyan 

helyzetben van, hogy megvá-
laszthatja a vezetőtársait, ter-
mészetesen a legrátermetteb-
beket választja ki. Jolikát hosz-
szú évekkel ezelőtt választot-
tam ki helyettes vezetőnek és 
már akkor lehetett látni, hogy a 
fiatalok közül ő lesz az, aki biz-
tosan tovább tudja vinni ezt a 
vonalat. Valamikor nagyon ré-
gen voltunk együtt csoportban 
is és azt is mondhatom, hogy az 
édesanyja volt az én mentor óvó-
nőm, mert én nála kezdtem a 
pályát. Azt gondolom, hogy ná-
la a családból jön, hogy jó óvónő 
és jó vezető. A hosszú évek alatt 
mindig is éreztem, hogy jól vá-
lasztottam. Határozott, önál-
ló véleménnyel rendelkező sze-
mélyiség, nagyon nagy munka-
bírással. Azokat a feladatokat, 
amelyeket ő vitt, önállóan és 
tartalmasan tudta elvégezni.

– Jönnek a nyugdíjas évek...
– Még nagyon friss ez az ér-

zés. Az mindenképp motivál, 
hogy megszületett az unokám 
és a családban számítanak rám. 
Aztán, hogy ezen kívül még mi-
vel fogok foglalkozni a város ér-
dekében, akár valamilyen ön-
kéntes munkát vállalva, az még 
csak alakulóban van. Nem sze-
retném magamra húzni az ajtót, 
ha bárhol számítanak rám – szí-
vesen segítek. A következő lé-
pésben is meg kell találni azt az 
örömöt, amit ez a munkahely 
nekem nyújtott. Az apró örö-
möknek is örülni kell.

– Sok ilyen apró és nagyobb örö-
möt kívánok még az életben! Foly-
tassuk Jolikával a beszélgetést! 
Meg van a gyakorlat és a tapaszta-
lat. Hogyan tovább?

– Huszonhat éve dolgozom 
óvodapedagógusként, a város 
több óvodájában megfordultam 
már. A Takács Péter úti óvodá-
ban kezdtem, aztán a Kuthen 
úti, majd a Zöldfa úti óvodák kö-
vetkeztek és az utóbbi tizennégy 
évben itt a központban vagyok 
intézményvezető helyettesként. 
A pedagógusi munkám mellett 
immár tizenhatodik éve látok el 
vezetői feladatokat.

A múlt és a jelenlegi felada-
tok: nagyon széleskörű és mé-
lyen gyökerező hagyományai 
vannak az intézménynek, attól 
függetlenül, hogy az összevo-
nást követően ebben a formá-
ban nem egy öreg intézmény-
ről van szó. Ez a nevelőközös-
ség egy nagyon összetartó, mély 
szakmaisággal, pedagógiai kul-
túrával rendelkező testület. 
Olyan szervezeti kultúra épült 
ki, amelyik a gyermekek érde-
kében mind a szülőkkel, mind 
a város más intézményeivel jól 
tud együttműködni. Ennek a 
megőrzését nagyon fontosnak 
tartom a továbbiakban is, szem 
előtt tartva azokat az új lehető-
ségeket és feladatokat, amelye-
ket kitűz elénk az élet.

Az elmúlt években megkezdő-
dött az épületeink felújítása, ami 
továbbra is folytatódni fog. Há-

rom óvoda már megújult – most 
folyamatban van a következő és 
az azt követő tervek is készülnek 
már. Emellett a pedagógiai mun-
kában is továbbvisszük az eddig 
elért eredményeinket és min-
denképp szeretnénk bővíteni 
azokat. Itt elsősorban a zöld óvo-
dákra és a környezettudatos ne-
velésre, valamint a tehetséggon-
dozásra gondolok, hiszen elter-
vezett és kiépített tehetségrend-
szere van az intézményünknek.

– Ez már óvodai szinten is mű-
ködik?

– Igen, két éve kiváló 
akkreditációval rendelkező te-
hetség pont lettünk. Ezt bőví-
teni szeretnénk és egyre több 
területen, egyre több gyermek-
kel szeretnénk foglalkozni ezen 
a szinten. Megvan már ben-
ne a gyakorlatunk, kipróbál-
tuk, megvalósítottuk. Szakér-
tők akkreditáltak és ezek meg-
tekinthetők azokon a Nemze-
ti Tehetség Programhoz tartozó 
portálokon, ahol az ország leg-
jobb óvodapedagógiai gyakorla-
tait gyűjtik össze.

Végezetül még annyit ten-
nék hozzá, hogy mindazt a ta-
pasztalatot, amit Erika mellett 
megszereztem, tovább fogom 
hasznosítani a saját munkám-
ban. Bízom abban, hogy mindez 
a karcagi gyermekek és szüleik 
megelégedésére lesz az elkövet-
kező években is.

-dh- 

Új vezető a Madarász Imre Egyesített Óvoda élén
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ESEMÉNY

A XXIII. Nagykunsági Kulturális Napok keretében augusztus 15-20. 
között számos programmal várták a szervezők a karcagiakat és az ide lá-
togatókat.

Pénteken a Hármas Kerület (Jászság-Kiskunság-Nagykunság) hím-
zés- és csipkekultúrájáról kiállítással egybekötött szakmai konferenciá-
val kezdődött a programsorozat a Karcagi Ifjúsági Házban.

A nagykun napokat Dobos László polgármester nyitotta meg, aki be-
szédében felidézte a két évtizede indított rendezvénysorozat jelentősebb 
állomásait, szólt arról, hogy Karcag város önkormányzata mindig is fon-
tosnak tartotta és tartja most is, hogy támogassa a kultúrát és elősegítse 
a meglévő hagyományok ápolását, megőrzését. 

A szakmai konferencián szó volt a tárgyalkotó népművészet megyei 
helyzetéről, a kunhímzésről és a jász hímzésről, a pókhímzésről és a csip-
kekultúráról.

Szombaton a Csokonai Könyvtárban mutatták be Rideg István: Kör-
mendi Lajos világa III. kötetét és dr. Örsi Julianna által szerkesztett 
Jászkunság évkönyve 2013-as és 2014-es köteteit. 

Vasárnap a református templomban az újkenyér alkalmából istentisz-
telet volt. A Bringára fel! Kerékpártúra keretében pedig Kenderesre te-
kertek át többen.

Hétfőn az Ifjúsági Házban dr. Gaál László fordításai Firdauszi: 
Sáhnámné könyvét, ahol köszöntőt Kovács Szilvia alpolgármester mon-
dott. 

Kedden a Déryné Kulturális Központban a Bráda - művészcsalád tagja-
inak kiállításán köszöntőt Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Közgyűlés elnöke mondott. 

A református templom előtt az Országzászló felvonásában közremű-
ködtek a Kováts Mihály Huszárbandérium tagjai és a Nagykun Honvéd-
banda, akik ezt követően térzenét adtak.

Augusztus 20-án a Szent István Római Katolikus Templomban a 
szentmise főcelebránsa Főtisztelendő Linzenbold József kisvárdai plé-
bános volt. A szentmise keretében körmenet volt a templom előtti Szent 
István szoborhoz.

A városházán megtartott ünnepi önkormányzati ülésen Dobos Lász-
ló polgármester mondott ünnepi köszöntőt. „Most 2014-ben, immár 24 
esztendeje szabadon ünnepelhetjük államalapító Szent István királyt, 
aki nélkül nem jött volna létre az az erős, szilárd talapzatra épült, sok-
szor megtiport, legyőzött, ám mindig talpra állt Magyarország, amely 
több, mint ezer éve itt él Európa szívében” – hangsúlyozta a városveze-
tő, aki szólt még az újkenyér ünnepéről is, majd városi díjakat adott át és 
a megyei díjazottakat is köszöntötte.

A díjak átadása utáni ünnepi műsort a karcagi születésű Donkó Imre, 
a Debreceni Csokonai Színház művésze adott, zongorán kísért Turányi 
Tünde, a színház korrepetitora.

A délutáni aratófelvonuláson a lovasok, hintók, szekerek és mezőgaz-
dasági gépekből álló menetet a gimnázium előtt felállított színpadnál 
Dobos László polgármester köszöntötte, majd dr. Fazekas Sándor föld-
művelésügyi miniszter, országgyűlési képviselővel egy-egy emléksza-
lagot kötött a város zászlajára. Ezt követően egy üveg borral köszöntöt-
ték a felvonuló fogatokat, Szepesi Tibor, a Déryné Kulturális, Turisztikai 
Sport Központ és Könyvtár megbízott igazgatója pedig a fogatokon ülő 
lányoknak-asszonyoknak egy-egy fakanalat ajándékozott.

A fogatok elvonulása után a színpadon az új kenyér megszentelése és 
megáldása következett. Hubai Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kama-
ra vidékfejlesztésért felelős alelnöke köszöntője után dr. Fazekas Sán-
dor földművelésügyi miniszter beszédében arról szólt, milyen fáradtsá-
gos munkával kerül a kenyér a mindennapi asztalunkra.

Beszterczey András református esperes megáldotta, Gulyás Zsolt plé-
bános megszentelte a KerekCipó Pékség által sütött kenyeret, perecet, 
kalácsot. Dr. Fazekas Sándor megszegett egy cipót, majd a többit a segí-
tők vágták fel és a néptáncosok segítségével a jelenlévők között szétosz-
tották.

A kenyérszentelés után a színpadon folklór műsor volt, mely este tűzi-
játékkal zárult. 

XXIII. Nagykunsági Kulturális Napok
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KERT

HÍREK

Nemcsak Kar-
cag főtere szépen 
gondozott, szám-
talan virággal, ró-
zsával, dísznövény-
nyel díszített, ha-
nem egyre több 
magánház udva-
ra, kertje is. Ha 
gyalog közleke-

dünk a városban, a nyári napokon sze-
münknek is felüdülést jelent, ha egy 
szép, virágos ház, udvar előtt me-
gyünk el, ahol a lakók nagy gonddal 
ápolják virágaikat.

A szép környezet sok esetben a 
szomszédokra is jó hatással van, hi-
szen egyre többen az ingatlanuk előt-
ti utcaszakaszat is beültetik virágok-
kal, dísznövényekkel. Ezzel nemcsak 
saját maguknak szereznek örömet, 
hanem az arra járóknak is példát mu-
tatnak, ötleteket adnak. 

A napokban Pánti Ildikóval a 8. 
számú választókerület képviselőjé-
vel tettünk egy sétát, melynek során 
számtalan szép és rendezett udvart 
és házat láttunk, melyek közül néhá-
nyat most megmutatunk Önöknek. A 

képek a Liliom, a Futó Imre és a Kini-
zsi utcákban készültek.

Reméljük, sokan kapnak ötleteket 
kertjeik, udvaraik virágosításához, 
szebbé tételéhez.

A Liliom utcában Balajti Jánosék 
kertjében különleges dísznövényeket 
is találunk a kerítés melletti tujákon 
túl, hiszen rózsák, muskátlik, szikla-
kerti növények szegélyezik a ház mel-
letti hosszú járdát. A családfő és óvó-
nő felesége is szeret kertészkedni. 

A Futó Imre utcában Ábrahám 
Tiborné gyűjti a kerti törpéket is, így 
szép rózsái, sziklakertje, muskátli-
jai mellett ők is őrzik a kertet. A gyü-
mölcsfákat és a szőlőt a férj gondozza.

A Kinizsi utcában Boldizsár 
Istvánné udvara teljesen virágba bo-
rult. Férje nagyon kreatív, így még 
a kiszáradt fák törzséből is különle-
ges virágtartókat készített. A feleség 

kedvence a leander, most is szebbnél 
szebb színekben pompázik az udva-
ron.

Az utca végén, Jelen Imréné udvara 
egy részében a rózsák, muskátlik kap-
tak helyet, a ház előtti füves részen 
pedig lánya kaktusz-sziklakertet ala-
kított ki. A virágokat a nagymama, a 
lánya és az unokák közösen gondoz-
zák.

Pánti Ildikó képviselőnő elmond-
ta, hogy mindig figyelő szemmel járja 
a körzetét és örömmel tölti el, hogy a 
lakosság odafigyel lakókörnyezetére. 
Évről évre egyre több háznál virágos 
kerteket, rendezett udvarokat, elő-
kerteket lehet látni.

Szép udvarok

Kovács Szilvia, Karcag vá-
ros alpolgármestere 2014-re 
is meghirdette a „Legszebb 
Konyhakertek” programot.

A kezdeményezés sikerét 
az előző évek igazolták, hi-
szen nagyon sokan szálltak 
versenybe az elismerő címért. 
Manapság pedig már úgy lát-
szik, hogy divat lett a kert-
művelés, hiszen versenyen 
kívül is egyre többen töltik a 
virágok, zöldségek, gyümöl-
csök között a szabadidejüket. 
A programról az ötletgazdát, 
Kovács Szilviát kérdeztük.

- Milyen az idén a kertművelő 
kedv, sokan jelentkeztek?

- Ebben az évben rekordot 
állítottunk föl. 128 település 
csatlakozott a programhoz. 
Ez az év a kis települések és 
a nagyvárosok éve. A 128 te-
lepülésről összese 1800-an 
neveztek. Ez a szám napról 
napra növekszik, hiszen még 

mindig érkeznek jelentkezé-
sek. 

- Ezek szerint még mindig le-
het csatlakozni a programhoz?

- Igen, mind-
addig, amíg a 
zsűri a máso-
dik szemlét le 
nem folytatja. 

- Milyen le-
gyen egy verseny-
be nevező kertje?

- Nem azt 
várjuk, hogy ci-
comázott legyen 
egy kert, hanem 
azt, hogy gondo-
san, lelkiisme-
retesen ápolja a 

tulajdonos. 
- Testvértelepülések csatla-

koztak-e a programhoz?
- Igen, az idén sem voltak 

hűtlenek. Bácskossuthfalváról 
szép számmal, Szepsiből és 
Krosno Odrzaňskieből is töb-
ben jelentkeztek. Jövőre vár-
hatóan Lengyelországban is 
meghirdetnek egy saját prog-
ramot.

- Karcagon eddig hányan je-
lentkeztek?

- Városunkban 62 jelentke-
ző volt és már túl vagyunk az 
első bejárásokon. Karcag hoz-
ta a formáját, hiszen megdőlt 
a tavalyi jelentkező szám. El-
képzelhető, hogy még lesznek 
újabb jelentkezések. Hamaro-
san körvonalazódik, hogy kit 
jelölünk majd az országos díj-

ra. Bízom abban, hogy akár 
több országos díjazottunk is 
lesz majd, akiknek oda tud-
juk adni a Magyarország Leg-
szebb Konyhakertje elisme-
rést. 

- Nőtt-e a jelentkezők száma 
balkon kategóriában?

- Minőségi változások tör-
téntek, hiszen nagyon szép 
balkonokat láttunk. Remé-
lem, hogy a jövőben még to-
vább nő a számuk és még 
több társasházban élő csatla-
kozik a versenyhez.

- Milyen új kategóriákat hir-
dettek?

- Két új kategóriát vezet-
tünk be a 2014-es évben. Ez 
a zártkert vegyes kategória, 
és van a közösségi kategória, 
aminek külön nagyon örülök, 
hiszen a közösségeket tavaly 
sikerült olyan módon meg-
mozgatni, hogy egy külön ka-
tegóriát kellett meghirdet-
nünk. 

- Óvodák bekapcsolódtak a 
versenybe?

- Tavaly két óvoda is jelent-
kezett a programra. Így van, 
most Karcagon majdnem min-
den óvoda képviselteti ma-
gát és ennek nagyon örülök. 
Remélem, hogy ezt a példát a 
többi településen is követik 
majd. Nagyon fontos, hogy a 
gyermekek már óvodás kor-
ban megismerkedjenek a zöld-
ségekkel, gyümölcsökkel, ker-
tekkel.

- A program elérte a célját?
- Nagyon szép eredmények 

vannak, amik azt igazolják, 
hogy van létjogosultsága en-
nek a programnak, a visz-
szajelzések is arról szólnak, 
hogy sikeres a program. Azt 
tapasztalom hogy nagyon so-
kan kedvet kapnak a kertmű-
veléshez, a fiatalok is egyre 
többen. 

- Manapság már divat kertet 
vásárolni. 

- Igen, és én szeretném is, 
ha divat lenne. Egyre több fi-
atal vásárol zártkertet és ala-
kítja ki lengyel mintára. 

- Mikor lesz a karcagi verseny 
eredményhirdetése?

- Hagyomány, hogy a Lo-
vas Napokon hirdetünk ered-
ményt. Olyankor ott van Kar-
cag apraja-nagyja, nagyon 
sok vendég is érkezik hoz-
zánk, és úgy gondolom, hogy 
a rendezvény keretein be-
lül méltó helye van ennek az 
eredményhirdetésnek.

- Mit üzen a versenyzőknek?
- Ha sok eső van, ha száraz-

ság van, ne csüggedjenek, me-
gyünk, megnézzük a kerte-
ket és az a kert elfogja árul-
ni, hogy mennyi szeretettel, 
odaadással és gondoskodás-
sal ápolják.

A versenyzőknek sok si-
kert és jó munkát kívánunk.

Balogh Andrea

Rekordszámú nevezés

Fotó: Internet

Lopás Karcagon
A Karcagi Rendőrkapitányság 

lopás vétség elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt indított 
eljárást egy 15 éves karcagi la-
kos ellen. A jelenleg rendelkezés-
re álló adatok szerint a fiatalko-
rú fiú augusztus 17-én 18 óra 10 
perc körüli időben az egyik kar-
cagi nagyáruházban a ruhájá-
ba rejtett egy rágógumit, amit fi-
zetés nélkül akart kivinni az üz-
letből, azonban a bolt biztonsá-
gi személyzete feltartóztatta és 
értesítette a rendőrséget. A kiér-
kező járőrök előállították a fia-
talt a helyi rendőrkapitányságra, 
ahol a nyomozók megállapítot-
ták, hogy a fiút az utóbbi időben 
hasonló cselekmény elkövetésén 
már többször is tetten érték.

Drogot árult
A Karcagi Rendőrkapitány-

ság új pszichoaktív anyaggal 
visszaélés vétség elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja mi-
att eljárást indított K. László 
karcagi lakos ellen. A jelenleg 
rendelkezésre álló adatok sze-
rint a 28 éves férfi augusztus 
17-én Karcagon egy becsoma-
golt, herbálos növényi anyagot 
kínált eladásra vásárlójának. A 
nyomozók azonosították és el-
fogták a bűncselekmény elkö-
vetésével megalapozottan gya-
núsítható helyi lakost, akit au-
gusztus 22-én 16 órakor gya-
núsítottként kihallgattak, majd 
őrizetbe vettek.

Rendőrségi hírek
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HIRDETMÉNYEK

Anyakönyv
Házasságkötés

2014. 08. 19.
Nagy Julianna Margit és 
Darai Sándor

Születés
Papp Mónika – Seres László 
Kg., Bihari u. 10. 

Sándor Levente
Kele Andrea – Ács Gábor 
Kg., Sallai u. 4/3. Zsombor
Csányi Zsófia – Vágó Ri-
chárd József
Kg., Kisújszállási u. 112. Dániel
Nagy Nikolett – Vadai Szabolcs
Kg., Kisújszállási u. 1. 

Levente Szabolcs
Kocsis Mária – Simon László
Kg., Kisújszállási u. 68/b. 

Balázs
Láng Orsolya – Nagy Miklós
Kg., Széchenyi sgt. 23. 

Orsolya Hanna
László Dóra – Mága Sándor
Kg., Széchenyi sgt. 81. Nelli

Halálozás
Bokor Lászlóné (Nagy Erzsébet)
 Karcag (1948.)
Hulin Sándor
 Karcag (1945.)
Kiss Lászlóné
 Karcag (1930.)
Kovács József
 Karcag (1936.)
Kurucz Éva
 Karcag (1978.)
Olajos Mihály
 Karcag (1953.)
Szabó József
 Karcag (1932.)
Szikszai Sándor
 Karcag (1951.)
Szendrei Imre István
 Karcag (1951.)
Varga László
 Karcag (1972.)

Augusztus 30. szombat
 8 – 13 óráig Betánia Gyógyszertár 

– Széchenyi sgt.
 9 – 20 óráig Alma Gyógyszertár 

– Tesco
Augusztus 31. vasárnap
 9 – 12 óráig Főtér Pingvin 

Patika – Kossuth tér
Szeptember 6. szombat
 8 – 13 óráig Főtér Gyógyszertár 

– Horváth F. utca
 9 – 20 óráig Alma Gyógyszertár 

– Tesco
Szeptember 7. vasárnap
 9 – 12 óráig Főtér Gyógyszertár 

– Horváth F. utca
Szeptember 13. szombat
 8 – 13 óráig Berek Patika – 

Kiss A. utca
 9 – 20 óráig Alma Gyógyszertár 

– Tesco
Szeptember 14. vasárnap
 9 – 12 óráig Berek Patika – 

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

Gyógyszertári ügyelet

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 
Jelentkezés folyamatosan az érettségi bizonyítvány 

megszerzése után, az iskola titkárságán.
Bővebb információ az iskola honlapján megtalálható.

Pályázati felhívás

a karcagi állandó lakóhellyel rendelkező hallgatók és tanulók 2014. 
évi tanulmányi ösztöndíj pályázatáról

A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésé-
ről szóló 3/2014. (II. 28.) rendeletében a kiemelkedő tanulmányi eredményt el-
érő, karcagi lakóhellyel rendelkező tanulók ösztöndíjára, a pályázó részére egy 
naptári évben egyszer adható támogatást állapított meg.

2014-ben az ösztöndíjat az a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, karca-
gi lakóhellyel rendelkező fiatal igényelheti, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

1. A családban az 1 főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 
pályázat kiírásakor központilag meghatározott kötelező legkisebb munkabér 
nettó összegét (66.482,- Ft)

2. Az ország valamely felsőoktatási intézményének hallgatója, aki:
 - nem lépte túl a képzésre vonatkozó keretidőt,
 - nappali tagozatos,
 - alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfo-

kozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osz-
tatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatja tanulmányait,

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

3. Az ország valamely középiskolájának (gimnázium, szakközépiskola, szakis-
kola) nappali tagozatos tanulója illetve középiskolai akkreditált iskolarendszerű 
felsőfokú szakképzésben részt vevő tanuló.

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

A pályázat pályázati adatlapon adható be, amely beszerezhető a 
Karcagi Polgármesteri Hivatalban, továbbá letölthető a www.karcag.
hu oldalról.

A pályázati adatlaphoz csatolandó mellékletek:
 - igazolások a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó – legalább 

az utolsó három havi – nettó jövedelméről (eredeti példányok),
 - a pályázó tanulói, illetve hallgatói jogviszony igazolása (eredeti példány),
 - a tanulói, illetve hallgatói jogviszonyban levő testvérek iskolalátogatási iga-

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

leckekönyv másolat az átlag igazolására (eredeti példány), illetve középiskola 
esetén az iskolatípus megjelölése

Az ösztöndíj évente kétszer kerül meghirdetésre (márciusban és augusztus-
ban), de egy naptári évben egyszer igényelhető.

A pályázatot a Karcagi Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani (Karcag, Kos-
suth tér 1. 34. sz. iroda).

A beadás határideje: 2014. szeptember 15.
Az elbírálás határideje: 2014. szeptember 30.
A döntés eredményéről a Karcagi Polgármesteri Hivatal levélben ér-

tesíti a pályázót.

KÖZLEMÉNY
A Karcag Helyi Választási Iroda vezetője a választási el-

járásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. §-ában ka-
pott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzati képvi-
selők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 
törvény 9. §-ának, valamint a helyi önkormányzati kép-
viselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára ki-
tűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak 
megállapításáról szóló 2/2014. (VII. 24.) IM rendelet 16. 
§-ának figyelembe vételével a helyi önkormányzati képvi-
selők és polgármesterek 2014. évi általános választására 
Karcag településen a polgármesterjelölt, valamint az egyé-
ni választókerületi jelöltek állításához szükséges ajánlá-
sok számát az alábbiak szerint állapítja meg:

A POLGÁRMESTER jelöltséghez legalább 300 választó-
polgár ajánlása szükséges.

Egyéni 
választó 
kerület

Szavazó 
kör

A közpon-
ti névjegyzék 
2014. augusz-
tus 15-ei ada-
tai alapján a 
választópol-
gárok száma 

szavazókörön-
ként (fő)

A közpon-
ti névjegyzék 
2014. augusz-
tus 15-ei ada-
tai alapján a 

választópolgár-
ok száma egyé-
ni választóke-
rületenként 

(fő)

A jelöltállítás-
hoz szükséges 
ajánlások szá-

ma (db) az adott 
egyéni választó-
kerület választó-
polgárainak 1%-
a (egész szám-
ra, felfelé kere-

kítve)
1. 

EVK
1 1059

1912 20
2 853

2. 
EVK

3 988
1995 20

4 1007
3. 

EVK
5 928

1963 20
6 1035

4. 
EVK

7 999
1923 20

8 924
5. 

EVK
9 1022

2120 22
10 1098

6. 
EVK

11 1131
2233 23

12 1102
7. 

EVK
13 1139

2217 23
14 1078

8. 
EVK

15 1084
2157 22

16 1073
Karcag, 2014. augusztus 18.

Rózsa Sándor

Hirdetmény
Tisztelt Választópolgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Karcag városban működő 
Helyi Választási Bizottság elérhetőségei az alábbiak:
Választott tagok: 

elnök: Dr. Czimbalmos Róbert, Karcag
elnökhelyettes: Dr. Mihály László, Karcag
tag: Dr. Farkas Flórián, Karcag

Választott póttagok: 
Szentesi Lajos László, Karcag
Nyiri László, Karcag

Székhely:  Karcagi Polgármesteri Hivatal
 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Tel.: 59/500-610, Fax: 59/311-998
E-mail: jegyzo@ph.karcag.hu

Rózsa Sándor sk.
Helyi Választási Iroda Vezetője
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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, ér-
tékegyeztetéssel. Tel.: 06/30-857-3805.
Családi ház nagy portával eladó. Kg., 
Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 M Ft. Tel.: 59/300-
462.
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 eladó 640 m² telken 83 m²-
es családi ház teljes közművesített, ga-
rázs, gazdasági épület van. 3 helyiség-
ben nagyméretű cserépkályha + vegyes 
tüzelésű + gázkazán központi fűtés. 
Kisebb földszintes tömblakást beszá-
mítok értékegyeztetéssel. Tel.: 06/30-
483-6705.
Karcag, Táncsics krt. 25. sz. alatti (a 
Városudvar bejáratánál) 3. emeleti, 2 
szobás, erkélyes, klímás, felújított lakás 
eladó. Tel.: 06/30-299-8674.
Két szobás kis tégla családi ház gáz és 
cserépkályha fűtéssel eladó. Kg., Zádor 
u. 28. Tel.: 06/70-391-4295.
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.
Komfort nélküli ház vállalkozásra alkal-
mas nagy portával eladó. Tel.: 06/20-
282-8697.
Városközpontban 2 szobás, különálló te-
lekkel, elkerített udvarral házrész eladó 
vagy 1 szobás tömblakásra cserélhető 
értékegyeztetéssel. Tel.: 06/30-358-5947.
Karcagon eladó központ közeli, alacsony 
rezsijű, I. emeleti, 1,5 szobás, jó állapo-
tú, tégla építésű lakás. Ár: 5,5 M Ft. Tel.: 
06/30-491-2519.

Karcagon gazdasági épület kiadó, bár-
milyen tárolásra alkalmas (3 cella). Tel.: 
06/30-320-3483.
Karcagon családi ház eladó vagy csere is 
érdekel. Tel.: 06/30-422-8334.
Kisújszállási u. 39. sz. alatti 500 m² be-
építhető telek kis házzal eladó. I.ár: 
1.500.000 Ft. Tel.: 59/312-381.
Városközpontban földszinti 3 szobás la-
kás eladó. Keretes ház csere is érdekel. 
Tel.: 06/20-497-0487.
Karcagon cserépkályhás, gázkonvekto-
ros, 1,5 szobás családi ház sürgősen el-
adó. Kg., Ágota u. 27. Tel.: 59/400-802 
(reggel 8 óráig és délben).
Eladó Táncsics krt. 13. sz. III. lh. IV. emele-
ti 1 és 2 félszobás komfortos lakás beköl-
tözhetően. Tel.: 59/313-697.
Karcagon, a Sándor utca 4. sz. alatti 3 
szobás, összkomfortos családi ház 1000 
m²-es telken eladó. Ára: 7 M Ft. Tel.: 
06/20-476-0217.
Karcagon főtérhez, piachoz közel 712 
m²-es telken teljes közművesített, ipa-
ri árammal ellátott, bontásra vagy felújí-
tásra ítélt ház eladó. A telek alkalmas üz-
leti vagy ipari tevékenységre is. Érd.: Kg., 
Kacsóh u. 21. sz. Tel.: 06/30-478-2714.
Eladó sátortetős, gázfűtéses családi ház 
a Halom utcán. I.ár: 4.200.000 Ft. Tel.: 
06/30-219-6813.
Főtéri 58 m²-es 2 szobás, étkező kony-
hás, erkélyes, földszinti társasházi lakás 
eladó vagy kertes házra cserélhető. Tel.: 
06/70-326-7291.
Három szobás családi ház eladó. Gáz és 
vegyes tüzelésű. Kisebb csere is érdekel. 
Tel.: 59/300-129.
Karcagon lakópihenő övezetben 3200 
m² építési telek eladó. A teleken víz, 
szennyvíz, villany, kis kunyhó van. Tel.: 
06/30-409-5108.
Karcagon a Bercsényi utcában 2 szobás 
(cserépkályhás, gázkonvektoros) családi 
ház eladó. Tel.: 06/70-409-3470.
Eladó összkomfortos lakás (vegyes tü-
zelésű) a Fecske utca 8/a. sz. alatt. Tel.: 
06/30-983-3565.
Családi ház áron alul eladó beépíthe-
tő telekkel, vörösfenyő tetőszerkezet-
tel. Bontásra is alkalmas. Tel.: 06/70-275-
1937 vagy 06/70-257-2045.
93 m²-es ház eladó Karcagon, a piachoz 
közel. Tel.: 06/70-773-4289.
180 m²-es hatszobás kertes ház eladó 
Karcagon nagycsaládosoknak, de la-
kásotthonnak is kiválóan alkalmas. Tel.: 
06/70-773-4338.
Két ház és 500 m²-es telek sürgősen el-
adó vagy elcserélhető tiszafüredire. 
Egyben és külön is. Ugyanitt bútorok is 
eladók. Tel.: 06/20-230-1202.

Albérlet
Egy szobás albérlet kiadó a főtérhez 
közel. Variált hűtőszekrény eladó. Tel.: 
06/30-645-0694.
Főtéren 1 szobás összkomfortos lakás 
szeptember 20-tól kiadó. Tel.: 59/311-
055 (16 órától).

Állat
4 db 8 hetes kismalac eladó. Tel.: 06/70-
566-6571.
Némakacsák, magyar kacsák előnevelt-
ként és tömésre éretten eladók. Tel.: 
59/311-237 vagy 06/30-287-3662.
Jól fedező yorki kan eladó vagy kölyök 
kanra cserélhető. Tel.: 06/30-567-0792.
Kopasztott csirke eladó! Vágás minden 
pénteken. Megrendelést csütörtök délig 
szíveskedjenek leadni! Karcag, Soós I. u. 
12. Tel.: 59/311-969 vagy 06/30-244-5160.
K o p a s z t o t t  k ö v é r  k a c s a  e l a d ó ! 
Szeptemberben még akciós áron! Vágás 
minden pénteken. Megrendelést csütör-
tök délig szíveskedjenek leadni! Karcag, 
Soós I. u. 12. Tel.: 59/311-969 vagy 06/30-
244-5160.
2,5 – 3 kg közötti vágó nyúl 2000 Ft/db 
áron eladó. Idei pulykák eladók. Érd.: Kg., 
Fecske utca 14.

Garázs
Garázs hosszú távra kiadó a Kaiser étte-
rem mellett. Tel.: 06/20-953-9166.

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

Társkereső
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.
55 éves elvált nő társat keres. Különös 
szimpátia esetén tartós kapcsolat céljá-
ból. Nem kalandot keresek. Tel.: 06/20-
558-8515.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! Csökkenő 
káros szenvedélyek, jobb egészség. 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).
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, 3 
db világos piros huzatú kagyló fotel, 1 
db dohányzó asztal, TV asztal, bárszek-
rények. 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.
Elektromoped 6000-es rokkantkocsi el-
adó. Tel.: 06/30-546-4990.
Vásárolok zománcos vizeskannát, tejes-
kannát, vödröket, babafürdető kádat, 
zsírosbödönt, bekötött boros demizso-
nokat, sózóteknőt, ablakra való spalet-
tákat, paraszti fenyőbútorokat, régisé-
geket, teljes hagyatékot. Tel.: 06/20-996-
1346.
4 db jó állapotú fehér műanyag redőny 
eladó. Tel.: 06/30-908-0987.
Vásárolok régi fenyő paraszti bútorokat: 
komód, kredenc, kanapé, asztal, stb., 
kar-, zseb- és faliórákat, festményeket, 
Herendi – Zsolnay –  Hollóházi porcelá-
nokat, nippeket, ill. mindennemű régisé-
geket, régi dísztárgyakat, teljes hagyaté-
kot! Tel.: 06/20-996-1346.
Eladó 3 db gyermek kicsi, nagyobb, 20-
as kerékpár. Tel.: 06/30-827-0948.
Eladó 50 méter 3 fázisú hosszabbító. Tel.: 
06/30-432-6081.
Eladó kovácsoltvas keretes rózsás tükör. 
I.ár: 50.000 Ft. Tel.: 06/30-439-1512.
Eladó mosógép, centrifuga, 28-as női ke-
rékpár. Tel.: 59/314-892.
Eladó elöltöltős, szárítós mosógép, szá-
mítógép asztal, vasaló állvány, ruhaszárí-
tó, éjjeliszekrény, babamérleg, 4 szemé-
lyes konyha asztal, állólámpa, sarok áll-
vány. Tel.: 06/30-530-1134.
300 liter szilvacefre eladó. Tel.: 06/30-
421-1071.
Jó állapotú sport babakocsi és 16-os ke-
rékpár eladó. Tel.: 06/30-463-9033.
Eladó 2000 db hódfarkú cserép. Tel.: 
06/30-219-6813.
4 db Michelin 165/70x13-as 90 %-os 
Suzuki Swiftre való téli gumi felnin el-
adó. Tel.: 06/70-326-7291.
Vasárnap garázs vásár. Kertváros, Dráva 
u. 39. Francia ágytól a bontó csákányig, 
régi típusú ágy, óra állvány, sok egyéb 
dolog eladó. Tel.: 06/30-914-5503.
250 liter jó minőségű cefre – 50 % kör-
te, a többi vegyes szilva – eladó. Tel.: 
59/314-243 vagy 06/30-472-6237.
Olcsón eladók öltönyök: fekete, barna; 
télikabát, átmeneti kabát, zakók, nadrá-
gok, dzsekik, ingek, pólók, sövénynyí-
ró, Optima írógép. Tel.: 59/312-249 vagy 
06/70-385-4893.
Eladó 7 m² 17x20-as fali csempe és 
60x60-as új ablak. Tel.: 06/70-527-0343.
Kedvező áron, olcsón eladó: 1 db 3 aj-
tós sötét színű szekrény, 1 db cipős szek-
rény, 1 db üveges TV szekrény, 1 db 2 
személyes rekamié, 2 db nagyméretű fo-
tel, 2 db kisméretű fotel, 2 db dohányzó 
asztal, 1 db táska varrógép, 1 db mecha-
nikus varrógép, 1 db rácsos gyermek-
ágy, 2 db íróasztal, Belker mérleg, üstház 
üsttel, kukorica morzsoló, Karancs gáz-
tűzhely, 1 db konyhai tároló szekrény, 
1 db 60x120 kókuszmatrac. Tel.: 06/70-
409-3470.
Eladó üstház zománcozott üsttel; 28-as 
női kerékpár; eredeti Zinger varrógép; 
kézi fűrész; kisebb szőlőprés; 2 lapos 
gázrezsó; új vasaló állvány; autó tetőcso-
magtartó; Hajdú centrifuga; extra méret 
feletti ruhanemű, cipő; fából nyugágy. 
Tel.: 59/312-157 vagy 06/30-273-0419.
Szőlőlugasnak kerítés, oszlopnak alkal-
mas 10 db 2,5 m-es, furatos betonosz-
lop eladó. I.ár: 800 Ft/db. Tel.: 06/20-
805-2338.

OTB Ingatlan Holding eladó ingatlano-
kat keres a megye egész területén. Tel.: 
06/20-563-7591.

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 

Pa l a ,  c s e r é p te tő k  át 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 mun-
kát 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: üvege-
zés, képkeretezés, műanyag nyílászá-
rók, tükrök, redőny, reluxa, szúnyoghá-
ló. Karcag, Villamos u. 21. Tel.: 06/30-
684-4941.

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.

Hőszigetelés szellőző módszerrel . 
Tetőmunkákat, kőműves munkákat, bur-
kolást, festést, teljes körű felújítást válla-
lunk. Akár anyagosan, 15 éves szakmai 
tapasztalattal. Tel.: 06/30-432-6081.

Az Orgonda Agrár Kft. földet bérelne és 
vállal növényvédelmi szaktanácsadást 
és szakirányítást. Tel.: 06/30-785-0690.

Jármű
Eladó Suzuki Lets-G2 robogó szinte új 
állapotban (120.000 Ft), új Suzuki Eko 
moped 5.000 km-rel (40.000 Ft), PA80 
cseh gyártmányú rotációs kapa kocsijá-
val, tartozékaival (60.000 Ft), fehér zo-
mánc sparhelt (10.000 Ft), régi festmé-
nyek. Érd.: Kg., Füredi u. 3. Tel.: 06/30-
963-5073.

Eladó Simpson SN-51 gyári festésű, kék 
színű, kevés kilométerrel 70.000 Ft-ért. 
Tel.: 06/30-963-5073.

APRÓHIRDETÉS

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 

HIRDETÉSEK VALÓSÁG-

TARTALMÁÉRT FELELŐSSÉ-

GET NEM VÁLLAL!
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Asztalitenisz
SPORT

HIRDETMÉNYEK

A XXIII. Nagykunsági Kul-
turális Napok rendezvény-
sorozat keretében augusztus 
16-17-én (szombat - vasár-
nap) immár 24. alkalommal 
rendezte meg a Városi Sport-
csarnokban a megyei asztali-
tenisz szövetség és a Kováts 
DSE Asztalitenisz Szakosz-
tálya a Szent István Kupa or-
szágos asztalitenisz versenyt. 

Mint Csornai Csabától, a 
szakosztály vezetőjétől meg-
tudtuk, a karcagiak és a ha-
zai legjobb asztaliteniszezők 
mellett négy ország élvona-
lából - Románia, Szerbia, Uk-
rajna és Anglia - is érkeztek 
versenyzők.

A nagyon erős mezőnyben 
a karcagiak igyekeztek helyt 
állni, ahogy Csornai Csaba 

fogalmazott, szívvel-lélekkel 
játszottak.

Eredmények: Újonc leány 
II. kategória: I. Vágott Judith 
(KSI SE). Újonc fiú II. kategó-
ria: I. Uzsvár Erik (KSI SE). 
Újonc leány: I. Csikós Kata 
(STK Horgos – Szerbia). Újonc 
fiú: I. Hőgye Gábor (Pécsi 
EAC). Serdülő leány: I. Csikos 
Kata (STK Horgos – Szerbia). 
Serdülő fiú: I. Juhász Pat-
rik (KSI SE). Ifjúsági leány: 
I. Nagypál Csilla (Jászkun 
Volán Szolnok), II. Nagypál 
Márta (Jászkun Volán Szol-
nok), III. Payet Denise (Urban 
TTC – Anglia), III. Veszely 
Klaudia (Postás SE). Ifjúsá-
gi fiú: I. Szepesi Bence (Jász-
kun Volán Szolnok). Ifjúsá-
gi fiú páros: I. Szepesi Ben-
ce – Molnár István (Jászkun 
Volán Szolnok). Ifjúsági le-
ány páros: I. Nagypál Csil-
la – Nagypál Márta (Jászkun 

Volán Szolnok). Női egyéni: 
I. Nagypál Csilla (Jászkun 
Volán Szolnok). Férfi egyé-
ni: I. Palatinusz Martin (TTE 
Zugbrücke – Németország). 
Női páros: I. Nagypál Csilla – 
Nagypál Márta (Jászkun Vo-
lán Szolnok). Férfi páros: I. 
Erdélyi Szabolcs – Kószó Ist-
ván (Szeged AC).

Csornai Csaba: A nagy si-
kerű verseny jó létszámmal 
és nagyon magas színvonalon 
zajlott az ifjúsági és felnőtt 
korosztályban. A főtáblán már 
extraligás és NB I-es játékosok 
szerepeltek, közülük jó né-
hány válogatott is. A verseny-
nyel méltán megőriztük me-
gyénk és Karcag város aszta-
litenisz sportjának hírnevét. 
A résztvevők megismerked-
tek Karcag nevezetességeivel 
és a gyógyfürdővel. Köszöne-
tet mondunk a verseny segítő-
inek és támogatóinak: Karcag 

Város Önkormányzatának, 
FIDESZ Frankciónak, Agróna 
Kft.-nek, Vertikál Kft.-nek, 
Kerek Cipó Kft.-nek, Benamix 
Bt.-nek, Tőkés Kerámia Kft.-
nek, Nagy Imre vállalkozó-
nak, Zakar Kft.-nek (Cegléd), 
PASZE (Püspökladány), Kónya 
Ildikónak, Laczi Sándornak, 
Palotai Jánosnak, Kováts DSE 
asztaliteniszezőinek, mint az 
asztalbíróknak. Martók An-
nának (Szolnoki Honvéd), aki 
játékvezetőként tevékenyke-
dett.

A bajnoki szezon szep-
tember 6-án az NB III-ban a 
DABE Debrecen ellenfeleként 
kezdődik. Megyei I. osztályú 
bajnokság: Karcagi I. - Karcag 
II. Kováts Mihály Általános 
Iskola tornaterme. Megyei II. 
osztály első összevont bajno-
ki forduló szeptember 28-án.

D.E.
B. I.

Szent István Kupa

Eboltás 2014.

Veszettség elleni eboltás az alábbi időben és helyen

2014. szeptember 4. (csütörtök) 14-17 óráig Karcag, Kisújszállási út 37.
2014. szeptember 9. (kedd) 09-10 óráig Karcag, Tilalmas
 11-12 óráig Karcag, Magyarka
2014. szeptember 9. (kedd) 09-12 óráig Széchenyi sgt. 52. (EURÓ)
 14-17 óráig Széchenyi sgt. 52. (EURÓ)
2014. szeptember 10. (szerda) 09-12 óráig Karcag, Szivárvány u. 3. (Vásártér)
 14-17 óráig Karcag, Szivárvány u. 3. (Vásártér)
 09-12 óráig Karcag, Dózsa György u. 72.
2014. szeptember 11. (csütörtök) 09-12 óráig Karcag, Széchenyi sgt. 38.
 14-17 óráig Karcag, Széchenyi sgt. 38.
2014. szeptember 11. (csütörtök) 09-12 óráig Karcag, Sport u. 13.
 15-17 óráig Karcag, Sport u. 13.
2014. szeptember 11. (csütörtök) 09-12 óráig Karcag, Kiskulcsosi pavilonsor (Kisföldek)
 14-17 óráig Karcag, Kiskulcsosi pavilonsor (Kisföldek)
2014. szeptember 11. (csütörtök) 14-17 óráig Karcag, Állatvásártér
2014. szeptember 12. (péntek) 14-17 óráig Karcag, Ady E u. 2. (Állatorvosi rendelő)
 16-18 óráig Karcag, Kórház u. 10. (Parkoló)
2014. szeptember 17. (szerda) 17-19 óráig Karcag, Kőrös u. 40.

PÓTOLTÁS
folyamatosan az állatorvosokkal egyeztetve
Minden 3 hónaposnál idősebb ebet tulajdonosa köteles az eboltásra elővezetni, oltásban kizárólag 
egyedi megjelöléssel ellátott eb részesülhet. Hamis ebeket szájkosárral kötelező ellátni!
Eboltási könyvet a tulajdonosok hozzák magukkal!
Eboltási díj a Megyei Állatorvosi Kamara állásfoglalása alapján 

3500.-Ft/eb, a helyszínen fizetendő.
Chip beültetése:3500.-Ft/eb.
Féregtelenítés díja: 100.-Ft/10kg élősúly.
Eboltási könyv (új): 300.-Ft/db.

Karcag, 2014. augusztus 25.


