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Karcagi  Hírmondó
Szent István király ünnepén

Augusztus 18- án (kedden) 
a Városháza nagytermében 
rendezett koncert alkalmá-
val Dobos László polgármes-
ter nyitotta meg a Nagykun-
sági Kulturális Napok ese-
ménysorát.

A Nagykunsági Kulturá-
lis Napok eseményeit huszon-
negyedik alkalommal ren-
dezzük meg, most is augusz-
tus 20-hoz, államalapító Szent 
István királyunk ünnepéhez, 
az aratáshoz, az új kenyér-
hez kapcsolódnak a fő prog-
ramelemek. A Kulturális Na-
pok rangos eseményei adták 
a méltó hátteret a jeles karca-
gi személyiségekhez kapcso-
lódó jubileumok megünnep-
léséhez is. Az eseménysoro-
zatok keretében színvonalas, 
bensőséges ünnepségeken szá-
mos köztéri szobrot, dombor-
művet, kulturális-és sportléte-
sítményt avattunk fel, adtunk 
át…. Augusztus 20-a min-
dig az egész napos ünneplé-
sé volt, amelyen városunk la-
kossága mellett testvérváros-
aink delegációi, sok Karcag-
ról elszármazott is jelen van. 
Az idén ünnepeljük a Karcag 
- Székelykeresztúr testvérvá-
rosi együttműködés huszonöt 
éves évfordulóját, amely a kul-

turális napok egyik kiemelt 
eseménye lesz. Az elmúlt ne-
gyedszázad alatt a két város 
közötti kapcsolat elsősorban 
a kultúra és a sport terüle-
tén volt kiemelkedő. – mond-
ta Dobos László polgármes-
ter. A megnyitó után Karcag 
Város Vegyeskarának Ének-
együttesét Lór-Kerekes Ágnes 
vezényelte. A műsorban ked-
venc darabjaik csendültek fel, 

de elhangzottak olyan dalok 
is, amelyekkel az őszi, egri kó-
rusminősítőre készülnek, így 
ezeket most hallhatta először 
a közönség tőlük. A Karcagi 
Szimfonikus Zenekar nosztal-
gia hangversenyén az együt-
test egy fiatal karnagy, Daru 
Andrea vezényelte, akivel au-
gusztus 12. óta próbál együtt 
a zenekar.

Másnap (augusztus 19- én) 

az országzászló ünnepélyes 
felvonása jelezte az állami 
megemlékezés kezdetét, s még 
aznap a Györffy István Nagy-
kun Múzeumban egy magán-
gyűjteményből nyílt kiállítás. 
Az I. világháború  fegyvereit, 
egyenruháit, felszerelési tár-
gyait felvonultató tárlat nagy-
szerű látnivaló a Nagy Hábo-
rú magyar katonaemlékeiből.

A délután másik esemé-

nye egy könyvbemutató volt. 
A Barbaricum könyvműhely 
évekkel ezelőtt elindította Kör-
mendi Lajos (1946-2005)  ösz-
szes műveinek gyűjteményes ki-
adását. A Rideg István ny.tanár, 
irodalomtörténész válogatásá-
ban és szerkesztésében megje-
lenő életműkiadás harmadik 
(egyben utolsó) kötetét a Városi 
Könyvtár nagytermében a szer-
kesztő ajánlotta az érdeklődők 
figyelmébe. 

Augusztus 20- án a komo-
ran szürke égből már hajnaltól 
meg-megújuló hullámokban 
zuhogott az eső, mely megha-
tározta a nap további történé-
seit.

A Szent István Római Katoli-
kus templomban a Szent István-
napi szentmise főcelebránsa Fő-
tisztelendő Szabó József, az Egri 
Szeminárium spirituálisa volt. 
Gulyás Zsolt plébános, érseki 
tanácsostól a szentmisén vehet-
te át 80. születésnapja alkalmá-
ból dr. Horváth József Őszent-
sége Ferenc Pápa apostoli áldá-
sát. Az eső miatt a körmenetet a 
Szent István-szoborhoz a temp-
lomban tartották meg.

A Városházán kezdődött ün-
nepi önkormányzati ülés szó-
noka Hölvényi György Európa 
Parlamenti képviselő volt. 

Folytatás a 3. oldalon...

A XXIV. Nagykunsági Kulturális Napok eseményei

Útjavítási munkálatok foly-
nak a városban. A 6. sz. vá-
lasztókörzet önkormányza-
ti képviselője Karcagi Nagy 
Zoltán éppen a helyszínen tá-
jékozódott a munkálatokról 
ott jártunkkor. A képviselő 
az ott élőkkel is egyeztetett. 
A képviselő elmondta, hogy 
folyamatos az utak rendbeté-
tele, kiemelt figyelmet fordí-
tanak arra, hogy biztonságos 
és rendezett legyen a lakó-
környezet. A Városgondnok-
ság munkatársai folyamato-
san ellenőrzik az utak állapo-
tát, illetve a képviselő is járja 
a körzetét és jelzi a szakem-
bereknek, ha hibát észlel. Ter-
mészetesen kéri a lakók segít-
ségét is abban, hogy ha javí-

tásra szoruló útszakaszt, vagy 
bármilyen problémát észlel-
nek környékükön, akkor ke-

ressék meg, hogy intézkedni 
tudjon. A felújítás folyamatos 
szerte a városban.

Aszfaltoznak a városban

Augusztus 14-én (péntek) délután újra tárt kapukkal várta a 
vásárlókat a Nagykun Termelői Piac a Nagykun Látogatóköz-
pont udvarán. Ezúttal is kézműves termékeket; hímzést, plüss-
játékokat, fafaragásokat, termelői mézet kínáltak az árusok.

A piac augusztus 28-án és szeptember 11-én várja ismét az 
érdeklődőket.

Nagykun Termelői Piac

Az ünnepi önkormányzati ülésen Hölvényi György Európa Parlamenti 
képviselő mondott köszöntőt
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Közéleti szilánkok
Palóc piac 

A jó ( vagy a „rossz” ?) sorsom 
úgy hozta, hogy az emúlt heteket 
a Mátrán, illetve a Mátra- alján; 
Recsk, Mátraderecske, Parádfürdö 
körzeteben tölthettem - az 
augusztus 20-t követő háromnapos 
ünnepet is. Kívancsi voltam, hogyan 
ünnepelnek errefelé.

Két évvel ezelőtt szintén itt 
jártam, akkor nagy ünnepség volt az 
egykori recski munkatábor területén 
kialakított TÖRTENELMI EMLÉKPARK-
ban. Most nem volt nagy ünnepség, 
- amin csodálkoztam egy kicsit. 

Parádfürdőn láttam a plakátjait a 
Magyarok Országos Találkozójának. 
Fölmentem én is a Peres úti címre; 
ahol egy panzió udvarán, és a 
panzió emeleti halljában zajlottak 
az események. A nagy udvaron 
kb. húsz, vagy több sátorban 
népi iparművészek; fazekasok, 
szőnyegkészítők, himzők, jaték 
készítők, méhészek, parajdi és 
korondi fafaragásokat árusítók 
népesítették be. Az udvar közepén 
széles asztalok, lócákkal. Ott is 
előadások folytak. 

Pár nappal azelőtt nagy esők 
voltak erre is - kezdetben alig 
volt érdeklődő a nagy találkozó 
iránt. Pedig a házigazda, most a 
söreladásban vitézkedett; közvetlen 
a lejáró után volt a csapoltsörös sátra, 
ahol különféle palóc söröket vert 
csapra a műanyag üvegesek mellet. 
Fia és menye pedig sztrapacskát, 
valamint tárcsán sütött tarját árult 
fatányérosként, krumpli körettel. 

Az „üveges” sörökön - néhányon 
- ott diszelgett Vidróczki - a híres 
betyár neve - ,de a sör-ritkaság, kissé 
dehonesztálta egykori névadóját; 
gyenge volt és színtelen. 

Szóval a „palóc piac” - mert 
így is reklámozta a rendezvényt 
- kissé színtelen és szagtalan 
volt számomra. Ezért aztán régi 
ismerősömet - aki a Szent Korona 
tanrol tartott előadást, és egy 
érdeklődő hölgyet átvittem Jónás 
Bálint üvegfúvó mester műterem-
házába, hogy nézzék meg az üveg-
csodákat. 

Bár Bálint mester is panaszkodott 
a piacra, de ő legalább egy Vidróczki 
reinkarnació: akárki meglátja.

-ács-

KÖZÉLET

FM hírek

A Földművelésügyi Minisztériumnak fontos partnere az 
ágazatért végzett munkában a Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
mara. Dr. Fazekas Sándor a Földművelésügyi Minisztérium-
ban annak a stratégiai partnerségi és együttműködési megál-
lapodásnak az aláírásán beszélt erről, amely rögzíti a továb-
bi együttműködés kereteit például a törvényalkotó tevékeny-
ségben, a különféle ágazati stratégiák kidolgozásában. A mi-
niszter utalt arra: a minisztérium és az agrárkamara között 
évek óta folyamatos a munkakapcsolat. Az aláírást követően 
dr. Fazekas Sándor elmondta: a minisztériumnak közös cél-
jai vannak a NAK-kal: a vidéken élő emberek lehetőségei-
nek kiszélesítése, az életkörülmények javítása, a termelés nö-
velése, továbbá, hogy minél több magas feldolgozottságú ma-
gyar élelmiszer legyen a bel- és a külföldi piacokon egyaránt. 
A tárca és a köztestület közötti együttműködésből kiemelte a 
törvényalkotási folyamatot, valamint a stratégiaalkotást és az 
elkészült stratégiák végrehajtásának támogatását, ösztönzé-
sét. Ez utóbbiak közül kiemelte a vidékfejlesztési, valamint az 
élelmiszeripar fejlesztését célzó stratégiát.

Az agrártárcának fontos partnere a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Fotó: Internet

Megsütötték a Kárpát- medence 
kenyerét

Több adaggal is készült a Kárpát-medence kenyeréből, amely 
a magyarság összetartozását szimbolizálja. A Szolnoki Művész-
telep óriás kemencéjében sült 250 kg-os székely pityókás kenyér 
egyikét augusztus 20- án személyesen adta át Kolozsvár lakosa-
inak Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyű-
lés elnöke. 

A délelőtt, dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úr 
jelenlétében kivett másik méretes cipót este 19.00 órakor szen-
telték meg és vágták fel a megyeszékhely ünnepi rendezvényé-
nek keretében. 

Fotók: Internet

Számos megyei szintű 
szakmai díjat és címet adott 
át augusztus 18- án Kovács 
Sándor, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közgyűlés 
elnöke, Berec Zsolt Miklós 
és Piroska Miklós alelnökök-
kel együtt az augusztus 20-
a tiszteletére rendezett me-
gyei ünnepi megemlékezé-
sen. Az államalapítás hasonlít 
a családalapításhoz. Ezért na-
gyon fontos egész nemzetünk 
szempontjából, a családok tá-
mogatása és megbecsülése, 
hiszen a generációk egymásra 
építkezve, egymást támogat-
va viszik tovább örökségün-
ket, hagyományainkat nem-
zetünk fennmaradása érdeké-
ben - mondta ünnepi beszéd-
ben Kovács Sándor, a megyei 
közgyűlés elnöke. A karcagi 
kitüntetettek: a Kátai Gábor 
Alapítvány Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Egészség-
ügyi Díjban, Kovácsné Kere-

kes Katalin, a Déryné Kultu-
rális, Turisztikai, Sport Köz-
pont és Könyvtár munka-
társa Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Közművelődési Díj-
ban, Földváriné Simon Ilo-
na, a Karcagi Nagykun Re-
formátus Általános Isko-

la igazgatója Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Pedagógiai 
Díjban, Egyed Zsolt, a Kar-
cagi Járási Hivatal munka-
társa Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Testnevelési és Sport 
Díjban, dr. Zsembeli József, 
a Debreceni Egyetem Agrár-

tudományi Központ Karcagi 
Kutatóintézet igazgatója Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei 
Tudományos Díjban, Faze-
kas Sándor, a Szimmetria Kft. 
ügyvezetője Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Gazdasági 
Díjban, Lévai Kálmán tűzol-
tó ezredes, a Karcagi Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség ve-
zetője Jász-Nagykun-Szolnok 
Megye Európa Díja elisme-
résben, Béres Attila erdész 
Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Rendészeti és Közbiz-
tonsági Díjban, H. Tóth Já-
nos nyugalmazott középis-
kolai tanár Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Művésze-
ti Díjban részesült. A kitün-
tetetteket a Megyeházán Do-
bos László polgármester úr és 
Rózsa Sándor jegyző úr kö-
szöntötte. 

(Fényképes összefoglalónkat 
a következő lapszámunkban 
közöljük.)

Ünnepi megemlékezés a Megyeházán
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Folytatás az első oldalról...
A kereszténydemokrata po-

litikus hazai szemszögből, de 
egyben európai polgárként 
szólt az államalapító életmű-
véről, amellyel valóban európai 
néppé tette az akkor egy évszá-
zada a Kárpát-medencében ha-
zát találó magyarságot. Euró-
pa, az Európai Unió nemze-

ti identitásokból épül fel. Hogy 
mit jelent a közösség számá-
ra az identitás, a hovatartozás, 
azt épp a Nagykunság főváros-
ában talán nem kell hosszasan 
magyaráznom. Errefelé benne 
rejlik  a szorgalom, kitartás, ki-
látszik a múlt tisztelete, a jövő 
keresése, amely évszázadokon 
át megőrizte ezt a közösséget. 
Azt gondolom az erős helyi és 
regionális közösségek, és az 
erős nemzetek adták és adják, 
adhatják ma is az igazi értékét 
az európai együtt gondolko-
dásnak, az integrációnak. Az 
egyes nemzetek karaktere so-
kat hozzátett az egész sikeréhez 
– emelte ki beszédében a szó-
nok, aki karcagi emlékei alap-
ján szólt a kisebb közösségek, a 
családok fontosságáról is. 

A beszéd után kitüntetése-
ket adtak át azoknak a sze-
mélyeknek, akik a város és a 
Nagykunság érdekében ki-
emelkedő tevékenységet vé-
geztek. A kitüntetettek élet-
útját Kovács Szilvia alpolgár-
mester és Rózsa Sándor jegy-
ző ismertette, a díjakat Do-
bos László polgármester ad-
ta át.

A Karcag Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 
Karcagért Emlékérmet – a kar-
cagi gyerekek támogatásáért, a 
város kulturális életének lelkiis-
meretes koordinálásáért és kivá-
ló szakmai munkájáért – Laczik 
Dénes Imrénének, a Kovátsos 
Gyermekekért Közhasznú Egye-
sület elnökének adományozta. 

A Karcag Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testüle-
te a Karcag Város Sportjá-
ért Díjat a sportéletben el-
ért kiemelkedő nevelő-okta-
tó munkájáért, szervezői te-

vékenységéért Varga János-
nak, a Karcagi Sport Egyesü-
let labdarúgó edzőjének ado-
mányozta.

A Karcag Városi Önkormány-
zat Képvi-
selő-testüle-
te Sebők Já-
nos tűzoltó 
őrnagy, tűz-
oltóparancs-
nok részére – 
a város érde-
kében vég-
zett példaér-
tékű szakmai 
munkája el-
ismeréseként 
– Karcag Vá-
ros Közbiz-
t o n s á g á é r t 
Díjat adomá-
nyozta.

A Karcag Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
ebben az évben a Karitatív te-
vékenységért díjat – a karca-
gi középiskolák tanulóinak a 
nyelvtanulását segítő több év-
tizedes kiemelkedő munkájá-
ért – a „Varga József Nyelv-
tanulás” Alapítványnak ado-
mányozta. A díjat dr. Varga 
Gyöngyi, az alapítvány elnöke 
vette át.

A Karcag Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testüle-
te a Karcag Város Kultúrájá-
ért Díjat adományozta: Perge 
Tibornénak, a Madarász Im-
re Egyesített Óvoda pedagógu-

sának, Dorkovics Ágnesnek, 
aki a Karcagi Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Isko-
la Kováts Mihály Általános Is-
kolai Tagintézményének peda-
gógusa, Kalocsai Lászlónénak, 
a Szent Pál Marista Általános 
Iskola pedagógusának, vala-
mint Gyökeres Sándornak, a 
Szentannai Sámuel Gimnázi-
um, Szakközépiskola és Kollé-
gium igazgatójának. A pedagó-
gusok díjának átadására az in-
tézmények tanévzáró ünnepsé-
gén került sor. A díjátadás utá-
ni ünnepi műsorban zongo-
rán közreműködött Koppány 
Mária előadóművész, hege-
dűn Lór-Kerekes Ágnes. Verset 
mondott Kele János.

Az ünnep alkalmával került 
kihirdetésre, hogy dr. Fazekas 
Sándor földművelésügyi mi-

niszter  Budapesten, a Földmű-
velésügyi Minisztériumban az  
elhivatott gazdálkodói munká-
jáért, gazdaköri tevékenységért 
Tóth Sándor családi gazdálko-
dót, illetve az agrár-felsőokta-
tás területén végzett kimagas-
ló oktatói, kutatói tevékenysé-
géért dr. Zsembeli Józsefet, a 

Debreceni Egyetem Agrártu-
dományi Központ Karcagi Ku-
tatóintézet igazgatóját Minisz-
teri Elismerő Oklevélben ré-
szesítette. 

Az eső miatt elmaradt az 
aratófelvonulás és az Újkenyér 
szentelése is, egyedül az es-
ti koncerteket és a tűzijátékot 
tartották meg. 

Az új kenyér szentelését au-
gusztus 21-én, a Várásházán a 
Karcag - Székelykeresztúr kö-

zötti 25 éves testvérvárosi ju-
bileumi ünnepségen szentel-
te meg Főtisztelendő Gulyás 
Zsolt plébános.

A negyedszázados testvér-
városi együttműködés kezde-
tiről dr. Fazekas Sándor föld-
művelésügyi miniszter, Kar-
cag korábbi polgármestere 
szólt. Az elért eredményeket, 
az erdélyi testvéreknek nyúj-
tott segítséget (könyvek, mű-
szerek, felújítás) Dobos László, 
Karcag polgármestere sorol-
ta hosszasan, majd Rafai Emil 
Székelykeresztúr polgármes-
tere, Sándor-Zsigmond Ibo-
lya, Gálfalvi Sándor és Simó 
Béla mondta el, mit is jelentett 
számukra a két város közti 
együttműködés. A visszaem-
lékezések után Dobos Lász-
ló és Rafai Emil polgármeste-
rek szándéknyilatkozatot ír-
tak alá, melyben megerősítet-
ték a további együttműködési 
szándékot.

Ezután dr. Fazekas Sándor, 
Dobos László és Rózsa Sándor 
jegyző a két település közötti 

kapcsolatért végzett munkája 
elismeréseként Györfi Sándor 
Munkácsy- és Mednyánszky-
díjas szobrászművész alko-
tását adta át karcagiaknak és 
székelykeresztúriaknak. Az ün-
nepi műsorban a Karcagi Álta-
lános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola tanárai és diák-
jai léptek fel. Az ünnepség zá-
rásaként a Városháza előtti 
parkban elültették a barátság 
fáját, egy hargitai fenyőt. 

(A kitüntettettekről készített 
fényképes összefoglalónkat kö-
vetkező lapszámunkban közöl-
jük.)

Pillanatkép az országzászló ünnepélyes felvonásáról

Dobos László polgármester, dr. Fazekas Sándor földmű-
velésügyi miniszter, Benyovszki Lajos városunk díszpol-
gára, Székelykeresztúr volt polgármestere, és Rafai Emil  

Székelykeresztúr polgármestere ültette el a barátság fáját

Augusztus 20-án este a Children of Distance 
adott koncertet

A Nagykunsági Kulturális Napok rendezvénysorozata Zenés 
nosztalgia est és Nosztalgia hangversennyel kezdődött

Az „Azt üzente Ferenc Jóska...” kiállítás október 24-ig látogatható 
a Györffy István Nagykun Múzeumban

A 20-i esti programokon több ezren vettek részt

Szent István király ünnepén
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HIRDETMÉNYEK

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 2015. szeptember 4-én 

jelenik meg.

Lapzárta: 2015. augusztus 31. (hétfő) 12 óra

INTERJÚ

Legutóbbi számunkban a 
nyár elején polgármesteri elis-
merésben részesült nyugalma-
zott pedagógusok közül első-
ként Mátyusné Kiss-Pál Rózát, 
a Nyugdíjas Pedagógus Klub ve-
zetőjét mutattuk be. Ezúttal dr. 
Sütő Mihálynéval – ahogy so-
kan ismerik Klárika nénivel be-
szélgettünk mindennapjairól. 

- Azt a gyönyörű csokrot, 
amelyet a testületi ülés előtt ve-
hettem át, a közéletben kifejtett 
tevékenységemért és a műem-
lék jellegű köves daráló és az ott 
berendezett malomtörténeti ki-
állítás és gyűjtemény gondozá-
sáért kaptam. Ezt a feladatot tu-
lajdonképpen 2005. június végé-
től látom el. Az épületrészt és a 
darálót annak idején a városnak 
ajándékoztam – ez már műem-
lékké és védetté van nyilvánítva. 
A szüleim és a város iránti tisz-
teletből, szeretetből tettem ezt a 
felajánlást. Itt nőttem fel, és a ké-
sőbbi tanulmányaimhoz az ala-
pokat ebben a városban kaptam.

Nagyon szerettem és szere-
tem Karcagot, bár az életem 
nagy részét máshol töltöttem – 
huszonnégy évet Szegeden, hu-
szonkét évet pedig Kiskunfél-
egyházán.

- Pedagógus voltam, min-
den korosztállyal foglalkoztam 
– egészen kicsiktől az egyete-
mista szintig. Most már tizen-
egy éve annak, hogy hazajöt-
tem Karcagra, mert már min-

denkim meghalt. A déli teme-
tőben nyugszanak a szerette-
im. A félegyháziak még a mai 
napig is visszavárnak, mert na-
gyon sok feladatom volt, ame-
lyek oda kötöttek. Például kö-
zel százfős pedagógus klubot 
irányítottam, azonkívül a me-
gyei pedagógus szakszervezet-
ben az ott élő nyugdíjasok ér-
dekeit képviseltem.

- Közel negyven évig dolgoz-
tam, nagyon szerettem a mun-
kám. Minden szeretetemet a 
mindenkori tanítványaim-
ra fordítottam. Általában ve-
zető beosztásban tevékenyked-
tem, itt Karcagon is. Az egyko-
ri tanyasi diákotthonban vol-
tam egy évig kollégiumi vezető. 
A férjem orvos volt, így követ-
tem ahova hívták és így kerül-
tem Kiskunfélegyházára.

- Én azt az érzést, hogy una-
lom – nem ismerem. Annak 
idején, amikor az Örökségvé-
delmi Felügyelőség és a Mező-
gazdasági Múzeum közös ha-
tározata alapján dr. Fazekas 
Sándorral megbeszélve védet-
té nyilvánították és megnyitot-
ták a látogatók előtt a darálót – 
akkor engem megkért a polgár-
mester úr (akkor még dr. Fa-
zekas Sándor), hogy vállaljam 
a bemutatását. Én természete-
sen felkészültem és elvállaltam 
a feladatot. Most már tizenegy 

éve minden nyáron egy héten 
négy, vagy öt alkalommal be-
mutatom a daráló múzeumot, 
illetve a malomtörténeti részt 
is. Azóta több mint háromezren 
tekintették meg, ezek között 
voltak egyéni és csoportos láto-
gatók – magyarok és külföldi-
ek is. Az életkori sajátosságnak 
megfelelően mutatom be a ki-
állítást, természetesen másképp 
kezdek hozzá, ha kisgyerekek, 
diákok, vagy felnőttek jönnek.

Mióta nyugdí-
jas vagyok, min-
dig nagyon ko-
rán ébredek. Reg-
gelenként rend-
be teszem ma-
gam és a környe-
zetem. Magamról 
kell gondoskod-
nom, úgyhogy el-
intézem az éppen 
legfontosabb be-
vásárlást, eset-
leg a hivatalos 
ügyeket – ülök 
az egyik buszra, 
aztán a másik-
ra. Rengeteg tele-
fonhívásom van. 
Az ország szin-
te minden részé-
ről keresnek: egy-
kori tanítványok, 
munkatársak és 
a helyi ismerő-
sök is.

Hogy ezek mel-
lett mivel töltöm 
a napjaimat általában? Ami-
kor hazaköltöztem dr. Sántha 
Józsefné Katika meghívott 
a Református Nőszövetség-
be, így minden héten csü-
törtökön találkozunk, csiga-
tésztát készítünk. Azt is nagy 
megtiszteltetésnek veszem, 
hogy Nagytiszteletű Koncz 

Tibor vezető lelkész több-
ször kért meg, hogy írjak új-
ságcikket, vagy például ta-
valy egy összefoglalót a nő-
szövetség munkájáról. Jó né-
hány évig vezettem a nap-
lónkat is, de egy idő után úgy 
gondoltam, hogy ideje lesz át-
adni a fiatalabbaknak. Tagja 
vagyok a Nyugdíjas Pedagó-
gus Klubnak is, és a közvet-
len szomszédaimmal is tar-
tom a kapcsolatot, meghall-

gatom ügyes-bajos dolgaikat, 
elbeszélgetünk.

Világ életemben mindig sze-
rettem olvasni. Amikor épp 
nincs valami fontosabb tenni-
valóm, akkor előveszek egy-
egy könyvet a gyűjteményem-
ből. Gárdonyit például nagyon 
szeretem.

- Nagyon örülök a kérdésnek. 
Eleinte több iskolából jöttek cso-
portok, most már kevesebben. A 
látogatottság egyébként válto-
zó, inkább tanév közben, tavasz-
szal, vagy mondjuk a tanév vé-
ge felé hozzák a gyerekeket. Ter-
mészetesen, ahogy már az előbb 
említettem, azért az ország más 
pontjairól is jönnek egyének 
és csoportok is. Ez a kiállítás 
egyébként az országban egye-
dülálló és védett. Csak érdekes-
ségképp említem meg, hogy an-
nak idején a Hungária Malom-
ban például olyan nullás lisztet 
állítottak elő, amelyből több va-
gonnal a Vatikánba is szállítot-
tak rendszeresen. Sőt, nem csak 
Karcagon, de országosan terítet-
ték még a kóser liszteket is.  

Nagyon köszönöm Dobos 
László polgármester úrnak, 
Molnár Pál igazgató úrnak a 
munkavezetőknek és a techni-
kai dolgozóknak, akik segíte-
nek tisztán és rendben tartani 
a kiállítást és környezetét.

Szeretettel teszem a kiállítás 
bemutatását. Ahogy az elején 
mondtam, egyrészt a szüleim és 
a város iránti tiszteletből, más-
részt a malomtörténeti résszel 
pedig a városban egykor dol-
gozott malmi munkások iránti 
tiszteletből – azoknak akik még 
élnek és azoknak akik már nem. 
Az emléküknek szeretnék ezzel 
áldozni, mert a múlt század ele-
jén az rangot jelentett, ha valaki 
a malmokban dolgozhatott.

-dh-

„A város iránti tiszteletből...”
-Beszélgetés dr. Sütő Mihálynéval-

- Említette, hogy tizenegy 
éve már hazaköltözött. Mi-
vel töltötte ezt az időszakot, 
és ilyenkor a nyári szezonban 
mivel foglalja el magát?

- Meddig volt aktív pedagó-
gus?

Kedves Olvasóink!
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, kérjük 

jelezzék Szerkesztőségünkben személyesen (Karcag, Kertész 

J. utca 2.), vagy telefonon a 06/59-312-415-ös telefonszámon!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:

 - Értékesítési vezető (Karcag),
 - Általános iskolai matematika tanár (Kisújszállás),
 - Gyógypedagógus (Kisújszállás),
 - Nyelvtanár-angol szakos (Kisújszállás),
 - Mezőgazdasági technikus (Karcag),
 - Gyermekvédelmi felügyelő (Karcag),
 - Biztosítási értékesítő (Karcag),
 - Általános irodai adminisztrátor (Karcag),
 - Bolti eladó (Karcag), 
 - Lakatos (Karcag),
 - Elektronikus műszer és készülékjavító-bolti eladó (Kisújszállás), 
 - Egyéb építési, szerelési foglalkozás - kőműves, szobafestő-mázoló (Karcag),
 - Targoncavezető (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási foglalkozás (Kisújszállás).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási Osztályon (5300 Karcag, Madarasi út 27.), 
telefonon (59/500-350) vagy e-mailben (szolnokmmkkarcag@lab.hu) lehet.
Az állásajánlatokról további információk találhatók a Virtuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

- Mindenek előtt, kezdjük a 
beszélgetést azzal, hogy miért 
is kapta az elismerést a pol-
gármester úrtól!

- Mivel tetszett foglalkozni, 
mi volt a hivatása?

- Egy picit kanyarodjunk 
vissza a tárlathoz! Hogy ta-
pasztalja, mikor van nagyobb 
látogatottsága – tavasszal, 
nyáridőben, vagy inkább az 
év más szakaszaiban, iskola-
évben?
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Nádudvari területen, Mi-
hály-halma térségében gyul-
ladt meg a hortobágyi pusz-
ta augusztus 11-én. A lán-
gok a nagy hőségben gyorsan 
terjedtek, a száraz növényzet 
egyre nagyobb felületen lán-
golt, s másnap már az egyko-
ri bombázótér megtisztítá-
sát végző tűzszerészek táborát 
veszélyeztették.

A kiemelt riasztási fokoza-
tú tűzhöz nyolc környékbeli 
tűzoltóegység állományából 
vezényeltek hivatásos tűzol-
tókat, összesen harmincnyolc 
emberrel vonultak ki. A Kar-

cagról vonuló egység - vál-
tással - két napig, a munka 
végéig vett részt az oltásban. 
A tűz – amelynek pernyéjével 

itt Karcagon is találkoztunk 
– mintegy 1500-1800 hek-
tárt égetett fel. Emberéletben 
nem esett kár.

OTTHON
Kevert csokis süti fügével 

és mandulával recept
Hozzávalók / 6 adag
2 bögre finomliszt (2 dl), 1 csomag sütő-
por, 1 bögre cukor, 1 csomag vaníliás 
cukor, 1 kávéskanál fahéj, 5 dkg mandu-
la (2 ek), 4 db füge, 5 dkg csokoládé (ke-
serű), 2 db tojás, 1 dl napraforgó olaj, 2 dl 
tej, 3 csapott ek cukrozatlan kakaópor 
(lehet 4 is, ízlés szerint)

Elkészítés
1. A lisztbe beleszitáljuk a sütőport, hozzáadunk egy csipet sót, majd a kakaót is beleszi-

táljuk. Hozzáadjuk a cukrot, a vaníliás cukrot, a fahéjat, a két tojást, a tejet és az olajat. 
Krémesre kikeverjük az egészet.

2. A keserű csokit és a mandulát egy széles pengéjű éles késsel apróra vagdaljuk. A fü-
gét kisebb darabkákra vágjuk, majd mindhármat a masszába vegyítjük, jól összeke-
verjük.

3. Egy kisebb tepsit kibélelünk sütőpapírral, beleöntjük a tésztát, és előmelegített sütő-
ben tűpróbáig sütjük.

sütési hőfok: 180°C
sütési mód: alul-felül sütés
tepsi mérete: 30x20x6 cm

Játsszon Ön is a

Karcagi Hírmondóval!

Hogy hívják a Vilggyőztes karcagi pulit?

A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és te-

lefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben augusztus 31-

én (hétfőn) 12 óráig. 

Címünk: 5300 Karcag, Kertész J. u. 2.

A helyes megfejtők között 2 darab fürdőbelépőt sorsolunk ki az 

Akácliget Gyógy- és Strandfürdő felajánlásában.

A nyerteseket telefonon értesítjük.

Előző lapszámunk nyertese: Főző János (Karcag)

Nyereményjáték

Fotó: Internet

HÍREK

A hét kérdése: Felkészültek-e már a tanévkezdésre?

Balogh Zsigmondné (36)
Az iskola, ahová a gyerekeink 
járnak, ettől a tanévtől katoli-
kus iskola lett. Egyelőre várjuk 
az értesítést az esetleges válto-
zásokról. Egyébként pedig a 
füzeteket és a könyveket egy-
szerre szoktuk megvásárolni.

Batyiczki Sándor (43)
Két általános iskolás gyere-
künk van. A beiskolázás min-
dig zsebbenyúlós dolog volt, 
ezért igénybe vesszük az ön-
kormányzat támogatását. A 
könyvek és füzetek később 
jönnek, az egyéb holmikat 
már megvásároltuk.

Nagyné Tankó Tímea (42)
A lányunk középiskolás. A 
beiskolázással járó kiadások-
ra mindig előre készülünk, és 
így szeptemberben nem je-
lent problémát a csekkek be-
fizetése, az egyéb felszerelés 
egy részét már korábban be-
szereztük.

A képen Győri Zoltán, felesége Éva, és kislányuk Barbie a család 
kedvencével Sistak-Dombi Ladyval és kölykeivel. Az ötéves fehér 
puli minden versenyt megnyert már amin Barbival elindult, így 
Budapesten a 2013-ban megrendezett WDS-n a Világgyőztes és 
BOB címeket is megkapta. Most pedig anyaként bizonyít, hét gyö-
nyörű kis pulija között lehet, hogy ott az újabb világgyőztes utódja 
is. Mindenesetre gazdái rajongásig szeretik Ladyt és kölykeit.

K a r b a n t a r t á -
si munkák kereté-
ben néhány köz-
téri pad viacolor 
alappal lett ellátva, 
annak érdekében, 
hogy felázott talaj 
esetén is könnyen 
megközel ít hető-
ek legyenek. Több 
ilyen  pad is látha-
tó a második világ-
háborús emlékmű 
közelében. Molnár 
Pál, a Városgondnokság vezetője elmondta, hogy ez egyfajta 
optimalizálási feladat a megújult városközponthoz illeszke-
dően. Azt is hozzátette, hogy azok a köztéri bútorok – ame-
lyek rászorulnak – újrafestésre és felújításra kerülnek.

Felújítják az utcabútorokat

Anya lett a Világgyőztes karcagi puliNagy területen égett a Hortobágy
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Az év elején került az ön-
kormányzat, a tankerület, a 
Karcagi Általános Iskola, il-
letve a Györffy István Tagisko-
la vezetése elé az Egri Főegy-
házmegye megkeresése, amely 
szerint a 2015/16-os tanévtől, 
tehát szeptemberi kezdéssel 
szeretné egyházi kezelésbe (át)
venni a KÁI  Györffy István 
Tagintézményét. 

A tavasz folyamán a szülők, 
a gyerekek és az intézmény dol-
gozóit között lezajlott, ápri-
lis elején befejeződött felmérés 
azt igazolta, hogy a szülőknek 
mintegy 81 százaléka támogat-
ta, hogy az intézmény katolikus 
iskola legyen. Valójában innen-
től kezdve indult el „élesben” a 
katolikus iskola megszervezése: 
május végén befejődött az alapí-
tó okirat megszerkesztése, júli-
usban pedig Kovács Miklósné 
személyében a Györffy István 
Katolikus Általános Iskola új 
igazgatóját is kinevezték. Az in-
tézmény két régi telephelyén, a 
József Attila utca 1. alatti köz-
ponti épületben és a Kossuth 
tér 4.sz. alatti alsó tagozatban 
folytatja majd a munkát. 

Kovács Miklósné igazgató-
val a József Attila utcai irodá-

ban ülünk le beszélgetni. Még 
nagy a csend, az osztályter-
meket most készítik fel a szep-
temberi kezdésre.

- 2015. szeptember 1-jén 
kezdi meg működését az új 
önálló egyházi intézmény, 
melynek fenntartója az Egri 
Főegyházmegye ordináriusa, 
hivatalos képviselője dr. Ternyák 
Csaba egri érsek.

Jelenleg az átadás-átvétel elő-
készületi munkálatai zajlanak 
a fenntartók között. Mi is ter-
vezzük katolikus iskolánk el-
ső tanévét. Itt helyben a Kar-
cagi Egyházközség plébánosa, 
Gulyás Zsolt atya segíti a mun-
kánkat, akivel jó együttműkö-
dési kapcsolat alakult ki, és az 
a célunk, hogy minél zökkenő 
mentesebb legyen a fenntartó 
váltás. Ez a szoros együttmű-
ködés azért is lényeges, hiszen 
az egyházi intézmény világné-
zeti szempontból elkötelezett, 
így a tanulói felvétel és a foglal-
koztatásra irányuló jogviszony 
létesítése Zsolt atya plébánosi 
ajánlásával történik majd. 

- Teljesen rendben van. Az 
Egri Főegyházmegye nem ki-
fogásolta. Így intézményünk 
új neve: Györffy István Kato-
likus Általános Iskola. Megke-
restem levélben Györffy István 

leszármazottait, többek között 
dr. Granasztói Pétert, a Magyar 
Néprajzi Múzeum főmunkatár-
sát, aki Györffy István déduno-
kája. Az ő segítségével felvettem 
a kapcsolatot a leszármazot-
takkal. Már Granasztói Péter 
azt válaszolta a család nevében: 
nagyon nagy örömmel tölti el 
őket, hogy a város ennyire ra-
gaszkodik Györffy István nevé-
hez. Azóta minden élő unokája 
örömmel járult hozzá a név to-
vábbi viseléséhez. A leszárma-
zottakat is szeretnénk meghív-
ni az első tanévnyitónkra.

- A profilunkban változás 
nem történt, mert úgy vélem az 
eddig elért tanulmányi ered-
mények, versenyeredmények, 
és a beiskolázási adatok mind 
azt mutatják, hogy amit mi eb-
ben az iskolában szakmailag 
tettünk az jó, és azt tovább kell 
vinni. Az Egri Főegyházmegye 
pedig mindent úgy vesz át, úgy 
viszi tovább ahogy az eddig is 
volt.  Az átalakítás folyamatát a 
katolikus szellemiség jegyében 
fokozatosan valósítjuk majd 
meg. Így iskolánk fő profilja 
– az emelt szintű angol nyelvi 
oktatás is - megmarad. A gye-
rekek már első osztálytól kezd-
ve harmadik osztályig heti egy 
órában, negyedik osztályban 
heti három órában tanulják az 
angol nyelvet. Ötödik osztály-
ban csoportbontásra kerül sor: 
a haladó csoportok heti öt órá-
ban, az általános tanterv sze-
rint tanulók heti három órá-
ban foglalkoznak az idegen 
nyelvvel. Ez a rendszer lehe-
tővé teszi, hogy a nyolcadik év 
végére alapfokú vagy középfo-
kú nyelvvizsgára készítsük fel 

a gyerekeket. A szaktanáraink 
ezt a módszert magas szint-
re fejlesztették, és az évek alatt 
nagy gyakorlatot is szereztek 
benne. A folytatása a szülők ré-
széről és az intézmény részéről 
is elvárás. Az iskola másik jel-
legzetessége, a néptánc okta-
tás is folytatódik. Heti egy órá-
ban, a testnevelés órák keretén 
belül foglalkoznak a gyerekek 
néptánccal – most már min-
den osztályban. Természetesen 
ezután is szeretnénk megtar-
tani a Györffy Napok keretén 
belül rendezett néptánc gálát. 
Egyébként  minden jó hagyo-
mányunkat tovább viszünk, 
aminek az egyház részéről 
semmi akadálya nincsen, sőt, 
elvárják, hogy ami eddig jól 
működött az iskolában, az to-
vábbra is folytatódjon.

- Katolikus iskolává válunk, 
s ennek megfelelően a peda-
gógiai programunkban meg-
jelenik a katolikus szellemi-
ség. Minden osztályban lehető-
ség lesz a hittan tanulására he-
ti két órában. A gyerekek nem-
csak katolikus hittant, hanem 
református hittant is tanulhat-
nak, hiszen az iskola az öku-
menikusságot vallja. Így az ed-
digi gyakorlatnak megfelelő-
en a Györffybe járó reformá-
tus gyerekek a református hit-
tant tanulhatják majd és a kon-
firmációra való felkészülésre is 
lehetőségük nyílik. A katolikus 
hittant tanulókat ugyanígy fel-
készítik a hitoktatók  a bérmá-
lásra, az első áldozásra.  Min-
denkinek a lelkiismeretére van 
bízva, hogyan fogadja el a ka-
tolikus szellemiséget. Szeret-
nénk, ha minél többen csatla-

koznának hozzánk, de nagyon 
fontos elvünk, hogy fokozato-
san és önkéntes alapon köze-
lítsük meg ezeket a hitéleti dol-
gokat. Az évnyitó és az évzáró 
ünnepségek, valamint a hús-
vét és a karácsony kerül majd 
megünneplésre a templom-
ban, ám nyilván más tartalom-
mal, mint ahogy az eddig tör-
tént. Az iskola bekapcsolódik 
az egyház liturgikus rendjébe. 
Az én tervem az, hogy minden 
osztály választ magának egy 
szentet, hiszen sokukkal már 
az általános iskolában megis-
merkedhettek a gyerekek. A 
szentek életén keresztül kerül-
jenek minél közelebb a vallás-
hoz. Másrészt minden tante-
remben elhelyezünk egy-egy 
feszületet és két rövid imádsá-
got, amelyeket a tanítás kezde-
tén és a végén elimádkozunk.

- Most már minden évfo-
lyamon két osztályunk indul. 
A két első osztályban összesen 
ötvenhét tanuló kezdi meg ta-
nulást, de a többi osztályaink is 
hasonló létszámot képviselnek. 
Néhány tanuló távozott ugyan 
az intézményből, de az előző 
időszakhoz hasonló létszám-
mal, mintegy négyszáz tanuló-
val és harmincegy tanárral in-
dítjuk az évet. A 2015. augusz-
tus 31-ei tanévnyitó a katoli-
kus templomban kerül meg-
rendezésre, erre érkezik hoz-
zánk dr. Ternyák Csaba érsek 
úr, ő a szentmise fő celebránsa, 
és dr. Fazekas Sándor földmű-
velésügyi miniszter úr, aki kö-
szöntőt mond.

Elek György 

INTERJÚ

Egyházi fenntartásba került a Györffy István Általános Iskola

Az idei nyár negyedik, egy-
ben legmelegebb és leghosz-
szabb hőhulláma érte el az or-
szágot július végén, amikor a 
több hetes aszály kéthetes for-
róságba torkollt. A szaharai 
klímát augusztus közepén két 
esősebb nappal, hűvösebb idő 
váltotta fel, de vajon segített-e 
a vízhiánytól és a szinte állan-
dósuló 35-38 fokos forróságban 
kínlódó növényeken. Milyen 
most a határ?- kérdeztük az ün-
nep előtt néhány nappal Kiss 
Mihály gazdálkodót.

- A szárazság és az utóbbi he-
tek 40 fok körül tetőző forrósá-
ga együtt óriási károkat és prob-

lémákat okoztak a növényi kul-
túrákban. Ilyenkor nagyon jól 
meglátszik, hogy milyen a talaj, 
milyen a talaj szerkezete, mi-
lyen a lazultsága, a tápanyag- 
ellátottsága, hiszen a jó minő-
ségű, jól megművelt talajban a 
kukoricának ebben az időben 
is van szemképződése. A későn 
vetett, gyengébb agrotechniká-
val készült talajokban viszont a 
kukorica mára teljesen felsült, 
és gyakorlatilag termés nélkül 
áll, – ha még le nem silózták.

- A napraforgóban egy hónap-
pal ezelőtt még jobban bíztak a 
gazdák, mondván más a hőigé-
nye, mélyebbre fut a gyökérzete…

- A napraforgó valóban hosz-

szabb ideig bírta, de látható-
an egyik pillanatról a másik-
ra beindult az érése, mondhat-
ni a kényszerérése. A cukorrépa 
aránylag még bírja, tartja a leve-
lét, azzal tehát nincs probléma . 
Van olajtök vetésünk. Ott a ka-
bakokon jól látszik a napfoltos-
ság, vagyis, ahogy a magas ult-
raibolya sugárzás megégette a 
kabakokat.

- Jelent-e valamit a mindenki 
által nagyon várt hidegfront, és 
az azzal együtt érkezett eső?

- Jól jött az eső, de szerin-
tem a legnagyobb eredmé-
nye, hogy felfrissítette a leve-
gőt, mert az eddig (augusztus 
18-ig) lehullott csapadék már 

most nem számottevő – olyan 
száraz a talaj. Januártól egyéb-
ként mintegy 170 millimé-
ter csapadékot mértünk, ami 
nagyon-nagyon kevés. A ha-
tár egyes részeit megáztató he-
lyi záporok persze kipótolhat-
ták ezt, de így is nagyon kevés. 
Úgy gondolom egy-két héttel 
előbbre jön majd a betakarítás,  
hiszen a növényzet nem töltöt-
te ki a teljes vegetációs idősza-
kát. Már most úgy tűnik, hogy 
egy csapadékosabb időjárás 
legfeljebb a nagyon kései, még 
a címerhányás elején lévő ku-
koricán vagy a cukorrépán se-
gíthet, – de úgy látom a nap-
raforgó és a tök is betakarítás 

előtti állapotban van. És ez az 
egész határra jellemző.

- A betakarítás után kezdődik 
a talaj előkészítés. Ha a felső réte-
ge most esetleg meg is ázik, alatta 
csontszáraz marad a talaj….

- A talajok művelhetősége 
óriási problémát jelent. Az őszi 
búzának az őszi káposztarepcé-
nek a földjét lazítóval vagy eké-
vel is meg lehet művelni vala-
milyen szinten, de a tavaszi-
ak alá csak nagy energiaráfor-
dítással és nem jó minőségben 
lehet megművelni a talajt. Eh-
hez a munkához is legalább 30-
40 milliméter csapadékra lenne 
szükség.

Elek György

Korábban kezdődik a betakarítás

- Az iskolatörténet új feje-
zete kezdődik, hiszen a város 
egyik nagy múltú oktatási in-
tézménye, a református fiú-
iskolából lett Györffy István 
Általános Iskola a nyár folya-
mán a katolikus egyház fenn-
tartásába került. Mikortól 
indul az új időszak?

- Az intézmény nevét fél-
tettem egy kicsit ….

- Változott-e az iskola pro-
filja?

- Mennyiben változik meg 
az iskolai élet szeptembertől? - Milyen létszámmal kez-

dik az újabb (az első) tan-
évet?

Az intézmény profilja nem változik
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HÍREK

A szezont a strandok álta-
lában május 1-jétől számít-
ják, de a nyaralók, kikapcso-
lódók számának gyarapodá-
sa igazából mindenütt a va-
káció kezdetével indul meg. 
A karcagi Akácliget Gyógy- 
és Strandfürdő fürdőben is 
júniustól lett érezhető a for-
galom megnövekedése.

- Az idén az időjárás miatt 
sajnos kicsit döcögősen in-

dult a szezon, de a nyári idő-
szak beköszönte óta elég jók 
a látogatottsági mutatóink. 
Júniusban és júliusban már 
mintegy 36 ezer fő volt a lá-
togatóink száma, és ez a ten-
dencia augusztusban is foly-
tatódik, mert az első két hét-
ben 12 ezer látogatót fogad-
tunk. Bízom abban, hogy ez 
az ütem a hónap végéig kitart 
– sorolja a statisztika adata-
it Andrási István fürdővezető.

Az időjárásra valóban nem 
lehetett panasz, hiszen a hő-
ség mindenfelé a strandokra, 
vízpartokra csábította az em-
bereket. Az Akácliget fürdő a 
három fedett medence mellett 
a három gyógymedencével, 
a gyermek- és az élményme-
dencével várta a fürdőzőket, 
de a wellness részlegnek, és a 
tavaly újraindult gyógyászat-
nak is van medencéje. Ezek 

kihasználtsága persze erő-
sen korosztályfüggő, hiszen 
a gyógymedencéket elsősor-
ban az idősebb korosztály vet-
te igénybe, az élménymedence 
viszont (érthetően) a fiatalok 
nagy kedvence. A gyerekme-
dence természetesen a kicsiké, 
ahol az idén, - régi kérést tel-
jesítve - napernyők kihelyezé-
sével tettük „komfortosabbá” 
a pancsolást. 

A strand sós termálvize 

gyógyhatású, a mozgásszervi 
problémák mellett többek kö-
zött bizonyos bőrbetegségek 
kezelésére is javallják. And-
rási István szerint a gyógyító 
tulajdonságok jelenthetik egy 
későbbi fürdőfejlesztés alapjait

- A gyógyvíznek már évek 
óta kialakult a törzsközönsé-
ge, és - kimondottan a gyógy-
víz miatt - egyre többen jár-
nak hozzánk vidékről is. Nagy 
segítség ebben, hogy a tavalyi 
év folyamán beindult a gyógy-
ászati szakágunk, ami széle-
sebb körben segít megismer-
tetni a gyógyvíz a hatását.

A gyógyászatunknak jelen-
leg közel teljes a kihasznált-
sága, és ha ennek a szakág-
nak második üteme is megva-
lósul, - vagyis szolgáltatások 
köre fizioterápiával, száraz-
földi gyógytornával és iszap-
kezeléssel bővül, - az lénye-
gesen megemelheti a látoga-
tók számát. Nagyon komolyan 
tervbe vettük, mint lehetősé-
get, de még hosszabb időt, és 
újabb beruházásokat ( pl. épü-
letbővítést) igényel. Jelenleg az 
engedélyek megszerzését in-
dítottuk el, azután követke-
zik majd az anyagiak biztosí-
tása, és így tovább. A nyár az 
Akácligetben sem múlt el ese-
ménytelenül. Ahogy igazi für-
dőhelyen szokás, számos szó-
rakoztató programnak, ren-
dezvénynek voltak a szerve-
zői, illetve a házigazdái. A sze-
zont a közel ezer látogatót ide-
csábító Országos Nyugdíjas 
Művészeti Fesztivállal indí-
tották. A július 18-ára meg-

hirdetett Akácliget Nappal a 
családokat célozták meg. A 
tarka eseménysorban aikido 
és birkózó bemutató, rézfú-
vós és rockzenekar egyaránt 

szerepelt, de focibajnoksá-
got, lábtenisz versenyt, sör-
ivó bajnokságot is rendeztek. 
Az Akácliget nap, - amely al-
kalmával egy foci- és egy láb-
tenisz pályával bővítették a 
fürdő„sportlétesítményeit” -  a 
fürdővezető ígérete szerint ha-
gyomány lesz, ahogy az hétvé-
gi filmvetítéssel egybekötött 
éjszakai fürdőzések is. 

Az előző évek fejlesztése-
inek köszönhetően a fürdő 
mellett faházak, valamint jól 
felszerelt kemping várják a la-
kókocsis és sátras vendégeket. 
Az ilyen „kereskedelmi” szál-
láshelyek kihasználtsága a ta-
valyi évhez viszonyítva növe-
kedett – köszönhetően annak, 

hogy több tábornak – logopé-
diai tábor, úszótábor, az Üveg-
csontú Betegkért Közhasznú 
Alapítvány tábora - is helyet 
adtak és Andrási István sze-

rint már a faházaknak és a sá-
torozási lehetőségnek is meg-
vannak a visszatérő honi és a 
külföldi vendégei. Ennek el-
lenére a szezonban is mindig 
bőven volt hely, ennek a szol-
gáltatásnak tehát továbbra is 
keresik a piacát.

 Az utószezonban - szep-
tembertől – már egyéb ren-
dezvényeknek is helyet adnak. 
A sakkozók rendeznek majd 
egy versenyt a fürdőben, és 
szeptember folyamán lesz még 
itt egy motoros találkozó is, és 
folytatják a péntekenkénti éj-
szakai fürdőzéseket- amelyek-
re minden érdeklődőt szere-
tettel várnak.

Elek György

Eseménydús nyár az Akácligetben

A közönség szavazatai alapján a második helyen Tiszafüred Város Önkor-
mányzatának „Az öreg horgász és a Tisza-tó királya” elnevezésű virágkompozíci-
ója végzett a Debreceni Virágkarneválon. 

Nagy sikert aratott a tiszafürediek virágkompozíciója

Horgászverseny a Téglagyári-tónál

A Nagykun Horgász Egyesület augusztus 21-én horgászversenyt rendezett 
a Téglagyári-tónál, melyen az esős, hűvös idő ellenére is 45-en - köztük négy 
hölgy - vett részt. Mint Kalocsai László elnöktől megtudtuk, a verseny előtt tíz 
mázsa halat telepítettek a tóba. A forró nyarat is sikerült viszonylag jól átvé-
szelnie a halállománynak.

Megyei hírek

A fiatalok körében népszerű az élménymedence

Az új uszodában már sok gyermek megtanult úszni
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HIRDETMÉNYEK

POSTALÁDA

2015. augusztus 28. péntek
17.40 Műsorajánlat
17.45 Nagykunsági Kulturális Napok
 - Nosztalgia hangverseny
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti  
 magazin
 Aktuális kérdések
 vendég: Kovács Szilvia   
 alpolgármester
 Téma: Konyhakertek
 Karcagi hírek
 - Új épületben a Járási Hivatal 3. 
 Népegészségügy
 - Tanévkezdés
 - Szakképzési centrum
 - Tankönyvek
 - Könyvbemutató
 - Konok Kunok a Halas napokon
 Háttér
 vendég: Lévai Kálmán
 téma: Megyei elismerésben  
 részesület
20.30 Ünnepi önkormányzati ülés

2015. szeptember 1. kedd 
ism. szerda
18.00  Műsorajánlat 
18.05 Jöjjetek Hozzám – Református 
Istentisztelet 
19.15 Karcagi Hirek

19.50 A Hit Szava – Római Katolikus 

szentmise  

21.00 Karcag Sport : Karcag SE - 

Rákóczifalva SE Megyei I.osztályú 

bajnoki labdarúgó mérkőzés

2015. szeptember 3. csütörtök

17.40 Műsorajánlat

17.45 Koncertek a Nagykunsági 

Kulturális Napon

19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 

magazin

 Aktuális kérdések

 Karcagi hírek

 - Új épületben a Járási Hivatal 3. 

 Állategészségügy

 - Tanévkezdés

 - Kazak delegáció Karcagon

 - Kiállítás a múzeumban

 - Konyhakertek

 - Jó lesz az idei akácméz

 - Súlyos betegségben szenved egy  

 4 éves kisfiú

 Háttér

20.30 Testvérvárosi ünnepség és 

Kenyérszentelés

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

Júliusban ismét két nagyobb 
versenyen képviseltük a nagy-
kunsági íjász-hagyományokat. 
Nagyhegyesen nyolcvan íjász 
között versenyezhettünk.

A nagyhegyesi küzdelem 
különlegességét egyébként  az 
adta, hogy a szervezők csak 
és kizárólag 3 D-s célokat ál-
lítottak fel, szám szerint hu-
szonegyet. Ezekre - a hagyo-
mányos versenytől eltérően - 
csak két vesszővel lőhettek a 
versenyzők, s az igazi állatfi-
gurához megtévesztően ha-
sonló poliuretán célokat ál-
cázva, és kicsit takarásban  
helyezték el, mintha a ver-
senyzők valódi vadászat ré-
szesei lennének. 

Nagyhegyesre kilenc fővel 
- Bene Zsuzsanna, Csízi Sán-
dor, Karas Lajos, ifj.Karas La-
jos, Karas Ákos, Herczegné 
Takács Ibolya, Kéri István, Ko-

vács Imre Kovács 
Tibor - érkeztünk.

Eredményeink: 
Herczegné Takács 
Ibolya kategóriájá-
ban 1. helyen vég-
zett, ifj. Karas La-
jos kategóriájában 
ezüstérmes, Bene 
Zsuzsanna pe-
dig kategóriájában 
bronzérmes lett.

Pontszerző he-
lyen végeztek még:  
Karas Lajos 4. he-
lyezés, Karas Ákos 
4. helyezés, Kovács 
Tibor 6. helyezés, 
Kovács Imre 6. he-
lyezés. (A többiek is szépen 
szerepeltek valamennyien az 
élbolyban zárták a versenyt.)

Július 20.-án Tiszaföldvár 
adott otthont második ver-
senyünknek, ahol az embert 

próbáló  meleg ellenére is szép 
eredménnyel zártuk a napot. 
Ide ismételten kilenc verseny-
zőnk érkezett a helyszínre.  

Ezen a versenyen a fiatal 
korosztály szállította az ered-

ményeket: a „Mini fiú” kate-
góriában a karcagi Bereczki 
Zsolt lett az első, míg 
Bereczki Zétény az 5. (pont-
szerző) helyen zárta a napot. 
Gyermek kategóriában ifj. 

Nagyfejeő Flórián a máso-
dik, ifjúsági kategóriában pe-
dig ifj. Karas Lajos az első 
helyen végzett. A felnőtt me-
zőnyben most Molnár Ferenc 
Karaul 4. és Nagyfejeő Flóri-
án 6. helyezésével vigaszta-
lódtunk. Szép pontszerző he-
lyek, amikkel  így a nagy me-
legben leküzdött versenyen 
elégedettek lehetünk. 

A következő hónapok is 
tartogatnak nekünk szép he-
lyeket és jó versenyeket.

Az íjászat után érdeklődő 
gyermekeket, felnőtteket to-
vábbra is várjuk, a hétvégi 
edzésnapokon szombaton és 
vasárnap az Akácliget fürdő 
mögötti tavacska mellett lé-
vő, dombnál 17 és 19 óra kö-
zött. 

Kötöny Népe 
Karcagi Íjászok

Versenyek Nagyhegyesen és Tiszaföldváron
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FELHÍVÁS
II. KARCAGI TRAKTOROS ÜGYESSÉGI VERSENY

2015. szeptember 19. (szombat)
A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár a XX. Karcagi Lovasnapok keretében 

TRAKTOROS ÜGYESSÉGI VERSENYT hirdet.
A verseny zártpályás, gyepes területen kerül megrendezésre. 
A kijelölt pályát, a megadott haladási iránynak megfelelően, a bójákon elhelyezett labdák leütése nélkül 

a legrövidebb idő alatt kell teljesíteni.

Verseny időpontja: 2015. szeptember 19. 10.00 órától
Verseny helyszíne: Karcag- Zuglóger 
Verseny kategóriák: 
1. kategória: 50 LE- 70 LE
2. kategória: 71 LE- 120 LE
3. kategória: 121 LE feletti
Egy versenyző legfeljebb két kategóriában indulhat.
Kategóriánként az első három helyezett díjazásban részesül.

NEVEZÉSI FELTÉTELEK:
 - Nevezni csak a nevezési lap kitöltésével lehet. Letölthető: www.derynekarcag.hu, vagy személyesen át-

vehető a Déryné Kulturális Központ (5300 Karcag, Dózsa György u. 5-7.) titkárságán keddtől péntekig 
8.00-16.00 óráig.

 - A versenyen bejelentett állandó, illetve ideiglenes karcagi lakcímmel rendelkező vagy karcagi illetékes-
ségű vállalkozás alkalmazásában álló 18. életévét beöltött személy indulhat.

 - A nevező a versenyen a saját maga által biztosított gépjárművel versenyez (a rendező a versenyzéshez 
szükséges gépjárművet nem biztosítja). 

 - A nevező kizárólag sorozatgyártású traktorral versenyezhet, egyedi építésű traktor indulása nem enge-
délyezett.

 - A versenyző részéről a nevezési kategóriának megfelelő érvényes vezetői engedély szükséges.
 - A versenyen résztvevő jármű rendelkezik érvényes forgalmi engedéllyel.
 - A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt, a rendezők felé semmiféle követelést, és kárigényt 

nem nyújthat be.
 - A versenyző a nevezési lap aláírásával kijelenti, hogy a verseny szabályzatát, valamint a rendezők utasí-

tásait betartja, és megfelelő magatartást tanúsít.
 - Szándékos károkozásért az anyagi felelősség a versenyzőt terheli, az okozott károkat köteles saját költ-

ségén helyreállítani.
A jelen szabályozást, és a versenyen kiadott egyéb szabályokat elolvasta, azokat megértette, és mindezt 

a nevezési lap aláírásával igazolja.

ÉRTÉKELÉS: 
 - Bójafeldöntés vagy labdaleütés: a bója kidöntése vagy a bóján elhelyezett labda leesése bójánként és/

vagy labdánként – 10 mp időbüntetés.
 - Pályatévesztés: ha a versenyző pályát téveszt, és nem korrigálja azt – 30 mp időbüntetés.
 - Pályaelhagyás: a pályát jelző kordon érintése, szakítása – automatikusan kizárást von maga után.
 - Időmérés: a szervező által biztosított és üzemeltetett fotocellás időmérő és értékelő rendszer, mely ellen 

óvásnak helye nincs.

NEVEZÉS:
 - A Nevezési lap beküldendő vagy személyesen leadható keddtől péntekig 8.00-16.00 óráig a Déryné 

Kulturális Központ (5300 Karcag, Dózsa György u. 5-7.) titkárságán.
 - A nevezési laphoz kötelezően csatolandó mellékletek: forgalmi engedély másolata, lakcímet igazoló 

kártya vagy munkáltatói igazolás.
 - Nevezési díj: Nincs
 - Helyszíni nevezés nincs!
 - A verseny napján pályabejárás (traktor nélkül) és sorszámhúzás 8.00-9.30-ig.

Nevezési határidő: 2014. szeptember 10. (csütörtök) 16. 00 óra

EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK:
 - Néző csak a kordonon kívül tartózkodhat, és a nézők számára kijelölt helyen parkolhat.
 - A versenyen valamennyi nevező CSAK saját felelősségére vesz részt. 
 - A nevezéssel vállalja a saját és gépjárműve által okozott anyagi, erkölcsi kárért, személyi sérülésért, bal-

esetért a felelősséget. 
 - A pályán kizárólag a versenyzők, bírók és a rendezői személyzet tagjai tartózkodhatnak.
 - A rendező biztosítást nem köt sem a nevezőre, sem a közönség tagjaira, azt mindenkinek önállóan, sa-

ját magának kell rendeznie.
 - A rendezők felé a verseny kapcsán felmerült károkért, személyi sérülésekért a nevezők kárigényt nem 

nyújthatnak be.
 - Mindennemű méltatlan magatartás, rodeózás, veszélyes közlekedés mind versenyzői, mind a közönség 

részéről a pályán és a pályán kívül is TILOS!
 - Sportszerűtlen, veszélyeztető magatartás, a rendező utasításainak figyelmen kívül hagyása, szándékos 

pályarombolás, vagy más versenyző akadályoztatása azonnali kizárást von maga után. 
 - A szabályokat a nevezők megértették, tudomásul veszik, amit a nevezési lapon aláírásukkal igazolnak!

INFORMÁCIÓ: 
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 
5300 Karcag, Dózsa György u. 5-7.
Telefon: (59)503-224

HIRDETMÉNYEK
Hirdetmény

Kibővült a hadigondozotti ellátásra jogosultak köre

Az Országgyűlés elfogadta a hadigondozásról szóló 1994. 
évi XLV. törvény módosításáról szóló T/4972. számú tör-
vényjavaslatot.

A törvénymódosítás - kibővítve az eddigi jogosultak kö-
rét - támogatást kíván nyújtani a második világháborúban 
elesett, eltűnt és hadifogságban elhunyt katonák és munka-
szolgálatosok özvegyeinek és árváinak, illetve mindazok-
nak, akiknek férje, édesapja 1938. november 2-a és 1945. 
május 9-e között a volt magyar királyi honvédség és csend-
őrség kötelékében szolgált, függetlenül állományviszonyá-
tól és rendfokozatától, és attól, hogy a II. világháborút lezá-
ró Párizsi Békeszerződés következtében más ország állam-
polgárává vált. 

A törvénymódosítás megnyitja a hadigondozotti jogo-
sultságot azon magyar állampolgárok – volt hadiárvák, 
volt hadigyámoltak és volt hadigondozott családtagok – 
számára is, akiket 1949. január 1-jét megelőzően nyilván-
tartásba vettek, azonban pénzellátását nagykorúvá válá-
sa miatt, vagy 1949-ben politikai okból megszüntették, ké-
relmét elutasították, vagy kérelmét politikai okból elő sem 
terjesztette. 

Azon hadiözvegyek is a gondozottak körébe kerülnek, 
akiknek férje Magyarországról vonult be, de – lakhelyválto-
zás nélkül – jelenleg más állam polgára.

A járadék megegyezik a hadigondozotti ellátásra jogosul-
tak havi rendszeres járadékának összegével, mely az öregsé-
gi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a.

A rendszeres havi járandóságot igényelni lehet a kérelme-
ző lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhi-
vatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában, külföldön élő és 
Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem ren-
delkező kérelmező esetében Budapest Főváros Kormányhi-
vatalánál. 

Az eljárás során a jogosultság hadi eredetét egykorú szol-
gálati, katonai, kórházi iratokkal és hatósági igazolásokkal, 
ezek hiányában más hitelt érdemlő módon kell igazolni. 

A járási hivatal a kérelemről határozattal dönt, amelynek 
alapján a kérelmező lakóhelye szerint illetékes kormányhi-
vatal fogja a járadékot folyósítani, vagy a nyugdíjjal együtt, 
vagy ennek hiányában önállóan.

Karcagi Járási Hivatal elérhetősége: 
5300 Karcag, Kossuth tér 1. sz., I. emelet 9. iroda, Tel.: 

0659/500-664, ügyintézők: Nagyné Branstädter Edit, 
Gorzsásné Iványi Anikó

Karcagi Járási Hivatal

Tisztelt Ügyfeleink!
A Karcagi Járási Hivatal négy osztálya 2015. július 02 -tól 

új helyszínen, Karcag, Ady Endre u. 4. sz. alatti irodaépü-
letben fogadja ügyfeleit. Telefonszámaik az alábbiak szerint 
módosultak:

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
Osztályvezető: Dr. Nyakacska Emil járási főállatorvos
Cím: 5300 Karcag, Ady Endre u. 4.
Telefon: 59/795-244

Építésügyi Osztály
Osztályvezető: Monori Sándor
Cím: 5300 Karcag, Ady Endre u. 4.
Telefon: 59/795-260, 59/795-259

Földhivatali Osztály
Osztályvezető: Huszárné Hajdu Mária
Cím: 5300 Karcag, Ady Endre u. 4.
Telefon: 59/795-240, 59/795-250

Népegészségügyi Osztály
Osztályvezető: Dr. Borsos Anikó járási tiszti főorvos
Cím: 5300 Karcag, Ady Endre u. 4.
Telefon: 59/795-246

Karcagi Járási Hivatal
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Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 

ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).

Augusztus 29-30. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport u.13.  Tel.: 06/30 205-3260.

Anyakönyv
Házasságkötés

2015. augusztus 14.
Turó Mária - Kiss Tibor
2015. augusztus 15.
Farkas Alexandra – Kóródi 
Lajos 
2015. augusztus 17.
Varga Erika - Balogh Zoltán

Születés
Kanalas Éva – Balogh Béla
Kg., Gyep u.28.

Milán
Németh Viktória Ilona – 
Tóth László 
Kg., Kossuth tér 10.

Zsófia Szonja
Varga Hajnalka – Perge Sándor
Kg., Egyetértés u. 30.

Bella

Halálozás
Soós Iméné 
(Tyukodi Teréz)
 Karcag (1923)
Papp Imre 
 Karcag (1929)
Földvári József
 Karcag (1930)
Balogh István
 Karcag (1948)
Kovács János
 Karcag (1927)
Horváth Lajos
 Karcag (1954)
Ökrös Sándor
 Karcag (1921)
Nádra János
 Karcag (1952)

Augusztus 29. (Szombat)

 8 - 13 óráig Főtér 

Gyógyszertár (Horváth 

F. u.1.)

 9 – 20 óráig Alma 

Gyógyszertár (Kisújszállási 

u. 34.) (Tesco)

Augusztus 30. (Vasárnap)

 9 - 12 óráig Oroszlán 

Gyógyszertár (Kórház u. 4.)

A fenti időpontokon túl sürgős 

esetben egészségügyi ellátás a 

Háziorvosi ügyeleten (Karcag, 

Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári ügyelet

Kiállítás
a Déryné Kulturális Központban

„Zsidó kéziratok és szertartási tárgyak”

Információ: Déryné Kulturális Központ
5300 Karcag, Dózsa György u. 5-7. (59) 503-224 
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 Ingatlan
Karcagon 56 m2-es, Kossuth téri 
erkélyes, harmadik emeleti lakás 
eladó. Tel.: 06/59-311-975, 06/30- 
385-4300.

Karcagon összkomfortos, jó álla-
potú 2,5 szobás (84 m2 + 49m2 al-
sóépület) családi ház alkuképes 
áron sürgősen eladó. Tel.: 06/30-
922-8958.

Karcagon teljes közműves, téglá-
ból épült kisebb kertes ház be-
tegség miatt eladó. ( Lakrész: 
50 m2 + 25m2 tároló). Tel.: 06/30- 
635-9662.

Karcagon a Reggel utca 26. szám 
alatt ház eladó. Tel.: 06/70-248-
2208.

ELCSERÉLNÉM vagy ELADNÁM ki-
sebb földszinti tömblakásra, 641 
m2-es telken 83 m2-es karcagi 
összkomfortos családi házamat 
értékegyeztetéssel. Többféle fű-
tési lehetőséggel (vegyes tüze-
lés, központi fűtés, gázkazán, há-
rom helységben nagyméretű cse-
répkályha van). Gazdasági épü-
let és garázs is tartozik hozzá. Tel.: 
06/30-483-6705.

Karcagon 100 m2-es, nagycsalád-
nak, több generációnak alkalmas 
családi ház eladó, vagy debrece-
ni, karcagi lakásra I.-II. emeletire 
cserélhető. Tel.: 06/20-533-8934. 
(Rejtett számra nem válaszolok!)

A Kolduskertben betakarítás után 
eladó lesz egy 17,5 soros kertföld. 
Kövesút, víz, villany, és egy szer-
számos is van. Tel.: 06/59-312-396.

Karcagon cserépkályhás, gázkon-
vektoros, tégla családi ház sürgő-
sen eladó. Ugyanitt tavalyi cefre 
eladó. Karcag, Ágota utca 27. Érd.: 
Reggel 8 óráig, délben, és este 18 
óra után. Tel.: 06/59-400-802.

Beépíthető üres porta eladó 
Karcagon a Sándor utcában. Tel.: 
06/30-227-3246.

Karcagon főtérhez, piachoz kö-
zel 712 m2-es telken teljesen köz-
művesített, ipari árammal ellátott, 
bontásra, vagy felújításra ítélt ház 
eladó. A telek alkalmas üzleti vagy 
ipari tevékenységre is. Érdeklődni: 
Karcag, Kacsóh 21. szám alatt. Tel.: 
06/30-478-2714.

ELADÓ vagy KIADÓ Karcag főte-
rén egy kb. 180 m2-es egy 30 m2-
es üzlethelység, de akár egyben 
is. Alkalmas egészségügy, irodák, 
kereskedelem akár vasárnap is 
nyitva, vendéglátás, oktatás, szol-
gáltatások stb. Ugyanitt ELADÓ 
családi ház (55 m2+ terasz, 550 m2 

telek). ELADÓ LAKÁSOK 50 m2 két 
szobás kis telekrésszel (1 szoba 
30m2 telekrész). Egyben, de akár 
külön-külön is, most kedvezmé-
nyes áron, több generáció együtt-
élésére, de akár befektetésnek is, 
vagy biztonságosan vállalkozhas-
son saját házában. Érd.: 06/20-
563-5087. Képek megtekinthetők 
az (orzo.@5mp.eu) oldalon.
ELADÓ HÁZ a KISVÉNKERTBEN! 
Sürgősen eladó a Kisvénkertben, 
a Kékvirág utcában egy 40 m2-
es kis ház alsóépülettel (cserép-
kályha, fürdőszoba, vezetékes víz, 
benti wc van benne). A ház 2006-
ban épült. 2.100.000 Ft irányáron 
eladó. Képeket kérésre tudok kül-
deni e-mail címre. Érd.: 06/20-563-
5087.
Karcagon KIADÓ két szobás la-
kást, vagy kisebb kertes családi 
házat keresek igényes bérlőnek. 
Tel.: 06/70-417-8895.
Garázst vásárolnék a Szent István 
sugárút 1-5. udvarán, a garázssor 
közepe táján. Ugyanitt 160x65x10 
cm-es vastag beton fedőlap jó ál-
lapotban eladó. Tel.: 06/59-313-
167.
Eladó komfort nélküli ház nagy 
portával, akár vállalkozásra is al-
kalmas. Tel: 06/20-282-8697.
Eladó, esetleg kertes házra cse-
rélhető Karcagon, a Széchenyi su-
gárúton lévő 56 m2-es, 2. emele-
ti 2 szobás jó állapotú lakás. Tel.: 
06/30-390-0291, vagy a 06/30-
715-4404.
Karcagon főtér közeli összkom-
fortos, 3 nagy szobás, kertes csa-
ládi ház eladó. Érdeklődni: 16 óra 
után a 06/30-291-7471-es telefon-
számon.
Karcagon a Délibáb u. 48. sz. alatti 
2 szobás (+ fél szoba kiépíthető), 
teljes közműves, 1974-ben épült 
ingatlan (ipari áram bekötve) el-
adó. Tel.: 06/70-530-0852.
2 szoba nappalis ház, lakható al-
sóépülettel eladó vagy kissebbre 
cserélhető, értékegyeztetéssel. 
Karcag, Arany János utca 4. Tel.: 
06/59-400-954.
Karcagon központ közeli 3 és fél 
szobás (2 fürdőszoba) teljes köz-
művel ellátott, 840 m2-es telek 
szőlővel, gyümölcsfákkal, mel-
léképületekkel, garázzsal eladó 
a Nap utca 7. sz. alatt. Tel.: 06/59-
887-169.
Eladó lakás! Karcag, Kossuth té-
ren 57 m2-es, erkélyes, kétszobás 
3. emeleti lakás eladó. Érdeklődni: 
06/30-298-0276.

Főtéri, harmadik emeleti 53 m2-es, 
központi fűtéses, erkélyes lakás 
KIADÓ vagy ELADÓ. Tel.: 06/30-
978-3330. Ugyanitt Simson kismo-
tor kerékpár és babapelenkázó 
asztal eladó. 
Karcagon kertes családi ház el-
adó a Bethlen Gábor u. 11/A alatt.
(Csere is érdekel. Érdeklődni 
egész nap.)
Karcagon 3 szobás családi ház 
(új ajtók, ablakok, tető és fali szi-
getelés, két garázs) eladó, vagy 
földszinti lakásra cserélhető. Tel.: 
06/20-353-2939.

Állás
Gyakorlattal rendelkező gépkeze-
lőt keresek, homlokrakodós árok-
ásó gépekre. Esetleg nyugdíjas 
jelentkezését is várom! Szükség 
esetén akár család részére is meg-
oldható a lakhatás. Jelentkezni: 
utkurucz@gmail.com e-mail cí-
men, vagy a 06/30-955-3955 tele-
fonszámon. 

Állat
Kopasztott csirke kapható min-
den pénteken, csak rendelésre, 
amit csütörtök délig lehet lead-
ni. Karcag, Soós István u. 12. Tel.: 
06/59-311-969, 06/30-244-5160.
Liba eladó, vagy takarmányra cse-
rélhető. Tel.: 06/20-316-0136.
Kopasztott kövér kacsa kapható 
minden pénteken csak megren-
delésre, amit csütörtök délig le-
het leadni. Karcag, Soós István ut-
ca 12. Tel.: 06/59-311-969, 06/30- 
244-5160.
6 db kecske és 1 db két éves vi-
etnámi tenyészkan eladó. Tel.: 
06/30-336-6142.

Vegyes 
Német nyelv oktatását vállalom. 
(Külföldi munkavállaláshoz szük-
séges ismeretek: pályázat, önélet-
rajz, alapszituációk.) Tel.: 06/59- 
889-493.

Vásárolok régi fenyőbútorokat, 
szekrényt, kredencet, kanapét, 
asztalt, komódot, hokedlit, szeny-
nyesládát, sózó teknőt, mosótek-
nőt, bödönöket, kannákat, bekö-
tött boros demizsonokat, ablakra 
való spalettákat, és minden egyéb 
régiséget teljes körű hagyatékot, 
tollat. Tel.: 06/20-996-1346.

Szekrények, polcos gyermek író-
asztal, Hajdu mosógép, centrifu-
ga, heverő, gyerekheverő, fotelok, 
konyhaasztal és párnás székek ol-
csón eladók! Tel.: 06/30-375-9135.

Jó állapotban lévő kétszemélyes 
rekamié, kétajtós ruhásszekrény, 
és egy vitrin eladó. Valamint fes-
tett konyhaszekrény, asztal, ágy-
neműtartós heverő, két fotel, 
Singer varrógép, és 4 db szék. Tel.: 
06/30-827-6753.
ELADÓK: 5 literes befőttes üve-
gek, juta zsák, káposztagyalu (3 
késes), malacetető vályú, bon-
tott mosdókagyló, felnőtt pelen-
ka. Tel.: 06/59-300-926, 06/30-421- 
4074.
Elektromos sütő fehér zománc-
cal, megkímélt állapotban 10.000 
Ft-ért eladó. Tel.: 06/30-645-0694.
Sürgősen eladó megkímélt álla-
potban lévő koloniál szekrény-
sor (5 méter hosszú, ez még iga-
zi masszív, erős bútor, ára: 88.000 
Ft). Képeket tudok róla küldeni. 
Tel.: 06/20-563-5087.
Gyermek kerékpár (5000 Ft, 3-5 
évesnek való), ablakra való zsalu-
gáter (3 ablakra), beltéri üvegaj-
tó (1db, üveges, fehérre festve). 
Ugyanitt hűtőszekrényt vásárol-
nék! Tel.: 06/30-500-1841.
Aksi hibás elektromos bicikli, 
videómagnó, hibás varrógép el-
adó. Tel.: 06/20-268- 9521.
Gáztűzhely, háromajtós szekrény, 
különböző bútorok, és sok más el-
adók! Tel.: 06/20-282-8697.
Hódfarkú cserép eladó 10Ft/db 
áron Karcagon a Szent István sgt. 
14. szám alatt. Tel.: 06/30-219-
6813.
Új, jobbos sparhelt eladó. Tel.: 
06/59-400- 335.
Tavaszi árpa, búza, kétfejes eke, 
egysoros függesztett burgonya-
szedő eladó. Tel.: 06/30-244-3666.
Olcsó, használt bútorok, szekrény-
sor, konyhabútor, könyvespolcok, 
ágyneműtartó eladó. Tel.: 06/20- 
504-3708.
Olcsón eladó használt kandalló 
fűtőcsővel, és egy hét polcos fa-
gyasztószekrény. Tel.: 06/30-649- 
3040.
Hűtő és egy 140-es franciaágy el-
adó. Tel.: 06/30-733-0220.
Jó állapotú női kerékpár, 22-es 
gyerek kerékpár, 24-es és 26-os 
női-férfi mountain bike, robi ka-
pa utánfutóval eladó, vagy takar-
mányra cserélhető. Tel.: 06/30-
261-1245.
AKCIÓ A Z ER ZSA TURIBAN! 
Augusztus 28-tól minden nyári 
ruhára 50% kedvezmény, amíg a 
készlet tart. Karcag, Kertész József 
utca 8 szám alatt.
Java Babetta 207-es motor eladó. 
Tel.: 06/70-350-5308.
Dióbél eladó! Ugyanitt 23 sor 
kertföld eladó. Tel.: 06/20-406-
6768

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, 
férfi szövet és bársony nadrág; 
bőrkabát varrását rövid határidő-
re vállalom! Tel.: 06/59-887-269.
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is válla-
lok. Török László, Tel.: 06/59-313-
887 vagy 06/30-289-5103.
Fa- fémforgácsoló szerszámok, 
háztartási eszközök élezése, kö-
szörülése. Varga Mihály Karcag, 
Kuthen utca 32. Tel.: 06/30-529-
6038.
Tetőmunkákat és javításokat is 
vállalok. Sütő Kálmán ácsmester 
Tel.: 06/30-584-2767.
FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére: hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést válla-
lok. Tel.: 06/30-447-3918.
A Szendrei Üvegező Bt. vállal: 
mindenfajta üvegezést, tükrök ki-
dolgozását, képkeretezést, mű-
anyag nyílászárók forgalmazá-
sát, beépítését, redőnyök rovar-
hálók szalagfüggönyök készíté-
sét. Karcag, Villamos utca 21. szám 
alatt. Tel.: 06/30-684-4941. 
Mezőgazdasági bérmunkát válla-
lok Hajdú- Bihar, Jász- Nagykun, 
valamint Békés megye térségei-
ben. Tel.: 06/70-370-1149.
Földet bérelnék: Biharnagybajom, 
K a r c a g ,  K a b a ,  N á d u d v a r , 
N a g y r á b é ,  P ü s p ö k l a d á n y, 
Sárrétudvari térségében. Ár: 50 
ezer Ft/ ha. Tel.: 06/70-370-1149.
Festést, mázolást, tapétázást, 
gipszkarton szerelést, ipari mű-
gyantázást, és egyéb építőipari 
kivitelezést vállalok. Tel.: 06/70-
530-0852.
Szárzúzóval munkát vállalok. Tel.: 
06/20-316-0136.
Értesítem a tisztelt lakosságot, 
hogy az üvegező műhelyemet át-
helyeztem a Szent István sgt. 9 
szám alól a Karcag, Szent István 
sgt. 14. szám alá. Sári Mihály üve-
gező, Tel.: 06/30-219-6813.

APRÓHIRDETÉS

Tisztelt Hirdetőink!

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 

HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 

FELELŐSSÉGET NEM 

VÁLLAL!

Az Orgonda Agrár Kft. föl-
det bérelne, és vállal növény-
védelmi szaktanácsadást és 
szakirányítást. 

Tel.: 06/30-785-0690.
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SPORT

A Magyar Labdarúgó Szö-
vetség az idén harmadjára 
hirdette meg a női válogatot-
tak számára kiírt Balaton Ku-
pát. Július végén Balatonfüre-
den, ahol ezúttal Magyaror-
szág, Fehéroroszország, Szlo-
vákia és Lengyelország együt-
tese mérte össze erejét,  utol-
só alkalommal lépett pályá-
ra válogatottként Pádár Ani-
ta, aki 1994 óta 125 alkalom-
mal volt a nemzeti csapat tag-
ja. Az egyébként az MTK gár-
dáját erősítő csatárt telefonon 
kérdeztük.    

- A világháló látogatói már 
korábban értesülhettek ar-
ról, hogy a Balaton Kupán  
utoljára ölti magára a címe-
res mezt. Miért döntött úgy, 
hogy nem vállal több váloga-
tott mérkőzést?

- Nem tartozom a fiatalok 
közé, és sajnos négy hónap-
ja sérüléssel is bajlódok. Úgy 
gondoltam, hogy nemzetkö-
zi szinten már nem tudom 
azt teljesíteni, amit az előző 
években. Markó Edina szö-
vetségi kapitánnyal megbe-
széltük, hogy a Balaton Ku-
pán visszavonulok. A váloga-
tott vezetői tehát elfogadták a 
döntésemet és mindenben tá-
mogattak.

- Hogy sikerült az utolsó 
válogatott mérkőzés?

- Az utolsó válogatott mér-
kőzésemen a fehéroroszok el-
len játszottunk és ezzel a 2:0-
ás győzelemmel  lettünk a 
harmadik helyezettek a Bala-
ton Kupán. Tehát szépen si-
került a befejezés.

- 1994 óta volt tagja a női 
nemzeti tizenegynek. Milyen-

nek értékeli a huszonegy évét 
a válogatottban?

- Nagyon szép időszak van 
mögöttem és most lezárult 
egy fejezet. A pályafutásom 
elején nem gondoltam, hogy 
valaha is ennyiszeres váloga-
tott leszek, úgyhogy valóban 
boldogsággal tölt el.

- Hogyan tovább?

- Valóban, csak a váloga-
tottól vonultam vissza. A 
klubcsapatomban az MTK-
ban vannak még teendőink: 
szeretnénk újra a bajnokságot 
megnyerni, illetve egy ku-
pát visszaszerezni. Úgyhogy 
most ez a cél lebeg a szemem 
előtt.

- Mikor lesz a következő 
mérkőzés?

- A jövő héten kezdődik a 
bajnokság, de az első mérkő-
zésen sajnos még nem tudok 
pályára lépni, mert a gyógy-
tornászom nem engedi. Va-
lószínű, hogy az azt köve-
tő meccsen már tagja leszek 
a csapatnak és ha nem is egy 
teljes mérkőzésen, de játékle-
hetőséghez fogok jutni. 

- Egyébként mivel tölti a 
nyarat?

- Én a foci mellett egy fő-
városi cégnél dolgozom. A 
válogatott, illetve az MTK-n 
belüli elfoglaltságom miatt 
szabadságom már nem na-
gyon van, de ha az időm en-
gedi hétvégenként vagy a 
szüleimhez jövök Karcagra, 
vagy elmegyünk a Balatonra, 
Abádszalókra – vagyis egy-
egy pihenőt is sikerül beik-
tatni.

- Jó pihenést és eredményes 
felkészülést. Köszönöm a be-
szélgetést!

Elek György

Lezárult egy fejezet
Villáminterjú Pádár Anitával

Fotó: Internet

L A B D A R Ú G Á S

L A B D A R Ú G Á S

K A R A T E
Augusztus első hetében 

Kyokushin Karate Tábort szer-
veztek városunkban, melynek 
a Városi Sportcsarnok biztosí-
tott helyet. A tábor programjá-
ról id. Gyarmati Imre számolt 
be lapunknak.

- Mennyi időre tekint visz-
sza a tábor története? Hiszen 
ez Karcagon sem az első ilyen 
jellegű rendezvény.

- Karcagon ez a harmadik 
tábor és azt kell tudni róla, 
hogy a helyi Kyokushin Ka-
rate Szakosztály a rendező-
je. Eléggé hirtelen kaptuk ezt 
a felkérést a megrendezésére, 
mivel a másik helyszín nem 
tudta vállalni. Ezért meg-
kérték a mi szakosztályun-
kat, hogy szervezzük meg. 
Hál’ istennek segítséget kap-
tunk ebben a város vezetésé-
től és Szepesi Tibor úrtól, aki 

a csarnokot rendelkezésünk-
re bocsátotta.

- Honnan érkeztek a tábor 
résztvevői?

- Egertől kezdve Sátoralja-
újhelyen keresztül Budapes-
tig, számos településről ér-
keztek karatékák, hiszen ez 
egy országos tábor. Egy pi-
cit most kisebb létszám-
mal, mint egyébként szo-
kott ez lenni, ugyanis a szer-
vezetünkben olyan változá-
sok történtek amelyek befo-
lyásolták a jelenlegi tábor lét-
számát. Új vezetés fog feláll-
ni és bízunk abban, hogy a 
következőkben már sokkal 
nagyobb létszámmal tudjuk 
megszervezni. Természete-
sen nem biztos, hogy Karca-
gon, mivel más szakosztály-
ok és egyesületek is lehetősé-
get kaphatnak. Ezt mindig az 
adott országos elnökség köz-
gyűlése dönti el.

- Általában miből áll egy 
ilyen tábor napi programja?

- Eléggé kötött, hiszen egé-
szen a generál csoporttól – 

amely vegyes csoportot jelent 
– a válogatottig és verseny-
ző gárdáig terjed a felhoza-
tal. Meghatározott program-
ban dolgozunk; reggel hat-
tól hétig erőnléti edzés zaj-
lik, külön csoportokban de 
majdnem hasonlóan. Nyilván 
az elvárások mások egy válo-
gatott, mint egy generál cso-
portnál. Tíztől délig techni-
kai edzés következik és dél-
után négytől hatig egy küzdő, 
küzdelemre felkészítő tréning 
zárja a napot.

Természetesen itt igen ko-
moly szakemberek dolgoz-
nak, válogatott edző veze-
ti a küzdő edzéseket, a gene-
rál csoportokban pedig ma-
gas öves mesterek, akik ugye 
garantálják a megfelelő szín-
vonalat. Az edzések mellett 
belefér még a táborba egy öv-
vizsga. A karatékák életében 

nagyon fontos az övvizsga, a 
danvizsga és vannak aspirá-
lók is.

- Ön szerint mi a szépsége 
ennek a sportnak? Mire tanít-
ja az embert?

- Nagyon nehéz megfogal-
mazni. Ami nekünk a szépsé-
gét jelenti, azt nem is nagyon 
lehet megfogalmazni a külvi-
lág felé. Azt szoktam monda-
ni, hogy legbelül valahol har-
cosok vagyunk. Mindenki 
annak születik, csak sokszor 
nem tudja és ki kell hozni be-
lőle. Ezzel meg is magyaráz-
tam mindent, mert egy har-
cosnak a lételeme, hogy vala-
hol teljesítsen és helytálljon. 
Természetesen úgy gondolom, 
hogy ez a civil életünkben is 
elkísér bennünket. Itt példá-
ul nagyon sok ember megfor-
dul – építész vállalkozó, állat-
orvos, rendőr és még sorol-
hatnám. Úgy gondolom, hogy 
mindannyiuk megfelelően 
helytáll a civil életben is.

-dh-

Karcagon táboroztak

Közel százan voltak kí-
váncsiak a nyáron átalakult 
karcagi focicsapat első tét-
meccsére a Liget úton. 

Nem sikerült rosszul a 
bajnoki nyitány, látszott, 
hogy van spiritusz a meg-
újult karcagi csapatban.

A spiritusz egyelőre fő-
ként „csak” helyzetekben 
mutatkozott meg. A vendé-
gek a 25. percben Szoboszlai 
szépen elvégzett szabadrú-
gásából szereztek vezetést, a 
karcagi drukkerek szerint az 
esetet nem előzte meg sza-
bálytalanság. 10 perccel ké-
sőbb Balogh Józsi egyenlí-
tett, akkor még nem lehetett 
sejteni, hogy több gól már 
nem esik, pedig több lehető-
ség volt mindkét oldalon.

A második játékrész ki-
sebb iramban, nagy hely-
zetek elpuskázásával telt. A 

végén a karcagiak odaszö-
gezték a vendégeket a kapu-
juk elé, de vagy a szerencsén 
múlt, vagy a kellő koncent-
ráció hiányán, vagy az arab 
származású Hadad Rabie 
kapus bravúros védésein, de 

nem sikerült döntésre vinni-
ük a dolgot. Maradt a dön-
tetlen, a nyári forróságban 
Karcag megszerezte első 
pontját.

Karcag – Rákóczifalva 
1:1 (1:1)

DÖNTETLEN RÁKÓCZIFALVA ELLEN

Fotó: KLBK


