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A kunok betelepülésének 770.évfordulója 

alkalmából szervezett,

 KUNOK 
I. VILÁGTALÁLKOZÓJA 
 záró rendezvényeinek programja a 6. oldalon

Kunok I. Világtalálkozója

A kiskunsági főváros igazá-
ból jász kun város, mert a te-
lepülést – ahogy maguk is el-
mondják – kétszáznál több 
jászfényszarui család támasz-
totta fel halottaiból 1743-ban, 
ahogy itt minálunk Kunszent-
mártont is két és fél évtized-

del korábban. Az újjáéledt Fél-
egyháza gazdái a redempció-
kor egész sor pusztát a nevük-
re vettek, ami nagyon jót tett. 
A település erejét és tehetsé-
gét mutatja, hogy az 1750-es 
évektől a kerület központja (a 
Kiskun Kapitányság székhá-
za ma múzeum), az 1774-ben 
kelt privilegiális oklevél kihir-
detésétől fogva pedig évi négy 
országos vásár tartására feljo-

gosított mezővárosa lett. (Tor-
nyos-kapus címerében kevé-
lyen feszít is a kardos vitéz). 
A kemény munkával megte-
remtett biztonság hozta azt, 
hogy a 219 városalapító család 
a következő század dereká-
ra 17 ezer lélekre gyarapodott, 

s ez a gyarapodás az 1876. évi 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun várme-
gyébe kebelezés után sem állt 
meg – 1949-ben 31.470, 2001-
ben pedig 32.600 volt az itt la-
kók száma. Amúgy Móra Fe-
renc városa, no és Petőfi Sán-
doré, aki – szemközt menve a 
hivatalos állítással – maga is 
azt vallotta, hogy itt született 
a világra és a boldog új esz-
tendőre. Az idevalósi kisku-

nok is ezen a nézeten vannak. 
A városháza tanácstermé-
ben ott a költő domborműve 
és kőbe vésve a születése he-
lyének bizonyítéka, de ugyan-
ezen teremben áll egy kopja-
fa is a jelesek – Móra, Petőfi, 
Holló László és Szántó Piros-
ka – emlékére – s ugyanezen 
tanácsterem faláról az itt is a 
díszpolgárrá választott Kos-
suth Lajos képe tekint a vá-
rosatyákra – akárcsak nálunk. 
Az örökségre évenként több 
alkalommal is figyelmeztet-
nek, hiszen a Kiskun Napok, 
a Városalapítók Napja(!) ren-
dezvényeinek helyszíne a vá-
ros, de még az arrafelé sok-
sok embernek megélhetést 
adó szárnyas, a lúd is kiérde-
melt egy fesztivált. Az utób-
bihoz most, szeptember köze-
pén is szerencsénk volt, de rö-
vid sétám során egy szolidabb 
megemlékezést is felfedeztem: 
a híres Móra Ferenc Gimnázi-
um a 200. születésnapját ün-
nepelte. (Kicsit elnézelődtem a 
szépen felújított épülete előtt, 
s eltettem a magam szeptem-
beri emlékei közé.)

Összeszámolni is nehéz azt 
a temérdek hagyományőrző 
eseményt, bemutatkozást, ki-

Kiskunok közt Félegyházán

XVII. „Kurucz testvérek” Birkózó 
Emlékverseny

egyben nemzetközi diák kötöttfogású egyéni és 
csapatbajnokság

Verseny ideje: 2009. október 3-4.
Megnyitó: október 3-án 14 órakor a Karcag Városi Sport-
csarnokban.
A versenyt megnyitja: 

-  Dr. Hegedűs Csaba, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke
-  Polyák Imre olimpiai bajnok
-  Varga Mihály országgyűlési képviselő
-  Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, Karcag 

város polgármestere.
Szeretettel várjuk a Kurucz Testvérek hozzátartozóit, a 
volt és a jelenlegi birkózókat, valamint a sportot szerető 
közönséget.

Belépés díjtalan!

2004-2009. az agrárkörnye-
zet gazdálkodási program zá-
ró éve. A gazdálkodási nap-
ló lezárása augusztus 31-ig, a 
beküldése október 31-ig tör-
ténjen meg. Beküldési cím: 
MGSZM központ 1118 Buda-
pest, Budaörsi út 141-145.

Az agrárkörnyezet gazdál-
kodási támogatásra benyúj-
tott gazdálkodóknak, akik a 
szántóföldi célprogram cso-
portba léptek be, eleget kell 
tenni az előírt szeptember 1-
jétől esedékessé vált bejelenté-
si kötelezettségnek. Hiszen ez 
az egyik feltétele annak, hogy 
az érintettek az idén meghir-
detett támogatást igénybe ve-
hessék. Bizonyos agrotechni-
kai műveletek időben történő 
elvégzéséről vár nyilatkozato-
kat a hivatal. Ezeknek a zöld-
trágyázásról, a vetés beforga-
tását megelőző, a másodve-

tésről, valamint a mélylazítás-
ról a munkálatok elvégzését 
követő tíz munkanapon belül 
kell beérkezni a hivatalba. A 
bejelentési kötelezettség a tá-
mogatási időszak alatt fenn-
áll,  vagyis 2009. szeptember 
1-től 2014. augusztus 31-ig ez 
a kötelezettség független a tá-
mogatási határozat meglété-
től.

A bejelentést az erre kijelölt 
nyomtatványokon faxon, pos-
tai úton vagy elektronikusan 
lehet a megyei kirendeltségre 
benyújtani. 

Az ügyfélfogadás ez évben 
változik (ellenőrzések miatt), 
minden héten a bejárati ajtón 
ki lesz függesztve az aktuális 
ügyfélfogadás.

Megértésüket köszönöm.

Szőke Sándorné
falugazdász

Falugazdász hírek

Folytatás a 2. oldalon

A XV. Szentmiklósi Napok keretében 2009. szeptember 11-én Kunszentmiklóson testvér-
városi szerződést írtak alá Kunszentmiklós és Karcag önkormányzatai megbízásából Bődi 
Szabolcs és dr. Fazekas Sándor polgármesterek.
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HÍREK
Díszmadár kiállítás

2009. szeptember 18-20-ig 
a Déryné Művelődési és Ifjú-
sági Központ II. emeleti nagy-
termében.

„Dr. Hazay Béla” díszmadár 
bemutató, nyílt egzóta és ka-
nári minősítő szemle.

A kiállítás szeptember 18-
án (pénteken) és 19-én (szom-
baton) 9-18 óráig, 20-án (va-
sárnap) 9-14 óráig tekinthe-
tő meg.

Országos állat- és 
kirakodóvásár

2009. szeptember 27-én 
(vasárnap) Kunhegyes vásár-
terén.

Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt.

„Kunhegyes Városáért” 
Közalapítvány

Pap Béla református lelkész 
életéről szóló dokumentum-
film készítéséhez keresek sze-
mélyeket és hiteles története-
ket. Várom azok jelentkezését 
is, akik rendelkeznek korabe-
li fényképekkel a gyülekezet-
ről és Pap Béláról. 

Kenyeres Gyula Tel.: 06/30-
900-7520.

állítást, előadást, zenés-táncos, 
vagy éppen az evés-ivás körül 
forgó rendezvényt, amit a Ku-
nok I. Világtalálkozójára a két 
magyarországi Kunság és a 
másfelé sodródott rokon atya-
fiak e két hét terített asztalára 
felkínáltak. Nem csoda hát, ha 
a kapcsolódó rendezvényekből 
a megjelölt időpontok elé és 
után is jut bőven. Félegyházán 
már szeptember 9-én fotóki-
állítás nyílt e tárgyban a Vá-
rosi Könyvtárban, ahol más-
nap Bánkiné dr. Molnár Erzsé-
bet: A kunok Magyarországon 
című könyvét mutatták be. A 
Félegyháza és Kecskemét kö-
zött található Kunszállás köz-
ségben történelmi kun szál-
lás létesült. Jurták épültek és 
harcosok, kézművesek, zené-
szek költöztek beléjük – szó-
val igazi kun tábort és harci 
bemutatót láthattak az érdek-
lődők. Szeptember 11-én Fél-
egyházán komondor bemuta-
tó, kézműves foglalkozás, lova-
goltatás, kiállítás, táncszínház 
és táncház várta a vendégeket, 
s csak mindezek után követ-
kezett szeptember 12-én, a XI. 

Libafesztivál és a kun íjászver-
seny köszöntése és a Kunok I. 
Világtalálkozója ünnepélyes 
megnyitója. 

A világtalálkozó megszerve-
zésére 2008. szeptember 24-én 
Kecskeméten, a megyeházán 
megalakult a Kun  Összefogás 
Konzorcium. A konzorcium-
nak a 32 kiskunsági és a 9 
nagykunsági település, a két 
érintett megye (Bács-Kiskun 
és Jász-Nagykun-Szolnok) 
önkormányzatai, ezen me-
gyék múzeumi szervezetei, il-
letve olyan civil szerveződé-
sek lettek még a tagjai, mint 
a Kunszövetség, a Kun Ha-
gyományőrző Társulás, a Kis-
kun Önkormányzatok Szövet-
sége, és a Kumánia Kun-Kip-
csak Társaság. A szervező-
dés tevékenységét, a tervezett 
világtalálkozó előkészítését 
nagy érdeklődés kísérte, s a 
tagok sorába kérte magát fel-
venni az Ópusztaszeri Nem-
zeti Történeti Emlékpark és 
a Dunántúlról a kun előzmé-
nyekkel bíró Sárosd és Görge-
teg községek, de eljutott a hír 
a Vajdaságba, a kun megülésű 
Bácskos suthfalva, Bácsfekete-

hegy, Pacsér és Piros települé-
sekre is. A hivatalos megnyitó 
szónokai – Karibzsanov Rim-
taj, a Kazak Köztársaság ma-
gyarországi nagykövetségének 
követtanácsosa, Mandur Lász-
ló, az Országgyűlés alelnö-
ke, Rausch Sándor, a Bács-Kis-
kun megyei és Kovács Sándor, 
a Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyei közgyűlés alelnöke – te-
hát több százezer ember kép-
viselőit és küldötteit köszönt-
hették a szombati megnyitón, 
amelyen természetesen a ma-
guk világtalálkozóját és szö-
vetségét már régebben meg-
szervező jász atyánkfiai is 
részt vettek. Ficsór József, Kis-
kunfélegyháza polgármestere, 
a konzorcium elnöke hangsú-
lyozta, hogy az összefogás „a 
kun identitás erősítését, a kun 
hagyományok ápolását, a tör-
ténelmi értékek megőrzését és 
ezek továbbadását az utókor 
számára” tűzte ki célul, s az 
elképzelések, a megvalósítás 
komolyságát jól mutatja, hogy 
42 kun település önkormány-
zatai nagyon szép és gazdag 
programot állítottak össze. 

Dr. Fazekas Sándor polgár-
mester, a konzorcium alelnöke 
a kun nép magyarrá válásáról 
szólt, amely nemcsak a nyelv, 
hanem a nemzeti érzés átvéte-
lét, tiszta megélését is jelentet-
te és jelenti. „Meggyőződésem, 
hogy kunnak lenni nagyon szép 
dolog. Életérzés, amely a jelen 
kornak, a mindennapoknak is 
részévé kell, hogy váljon. Kívá-
nom, hogy ez inspiráljon ben-
nünket a mostani rendezvé-

nyen, és ez adjon erőt a követ-
kező, a későbbiekben megren-
dezendő világtalálkozókhoz.”

A világtalálkozó, no és a 
XI. Libafesztivál eseményei-
hez kapcsolódva vásári sátrak 
serege lepte el a „ligetes” Kos-
suth Lajos utca központi ré-
szét, kun vagy kunos öltöze-
tű íjászból meg tán még hét-
száz évvel ezelőtt se volt ennyi 
a városban. Kirakodtak a kis-
mesterségek mívelői, a vásá-
ri alkalmak sütögetői, a liba-
fesztivált erősítők, no és a kun 
településeket bemutató stan-
dokból se volt hiány. A „ku-
nok utcájának” nevezett ut-
carészen két sorban álltak az 
önkormányzatok sátrai Ágas-
egyházától Túrkevéig. A kar-
cagiak standján könyvek, ke-
rámiák hívták fel a figyelmet 
a nagykunok legnagyobb vá-
rosára. A Kossuth utcai szín-
padon a két Kunság néptánc-
együttesei és művészeti cso-

portjai váltották egymást. A 
Pántlika (és a Pipás zenekar) 
– ahogy a nagy taps is jelezte 
– kiváló táncosokhoz méltó, 
nagyszerű  összeállítást muta-
tott be. 

Azt lehet mondani, min-
denki talált itt valami olyat, 
ami érdekelte, mert vagy le-
ült és nézte a műsorokat, vagy 
csak a sátrak között nézelő-
dött, de észlelhette, hogy ha-
mar eltelt az idő. Magam a 
karcagi küldöttség tagjaként 
délután (17 órakor) indultam 
haza, de még a múzeumi ki-
állítás megnyitását, a felvonu-
lást, és az esti kun menyeg-
zőt ott hagytuk. Sajnáltam is, 
de hát majd máskor, három év 
múlva tán ismét lesz rá alka-
lom. Egy szó, mint száz: a Ku-
nok I. Világtalálkozója meg-
kezdődött és tart megszakítás 
nélkül a szeptember 27-i, kar-
cagi zárásig.  

Elek György    

Kiskunok közt Félegyházán

A Szentmiklósi Napok a kiskunsági 
Kunszentmiklós nyári rendezvénye, ami 
több napon át, számos látnivalóval, szó-
rakozási lehetőséggel várja az érdek-
lődőket. Az egyik ilyen a birkafőző ver-
seny, amelyen esztendők óta karcagi 
csapat is szerepel. Az elmúlt hétvégén 
több mint száz főző között ott voltak a 
karcagiak, akik ezúttal a társadalmi zsű-
ri 2. helyezését vehették át, a szakmai 
zsűri pedig különdíjjal jutalmazta pör-
költjüket. A csapat tagjai: Újfalusi Fe-
renc feleségével és leányával, Pandur 
Zoltán, felesége, fia, Szentesi Lajos, Ka-
csándi István, Juhász János és Rafai Emil 
Székelykeresztúr város polgármestere. 

Tájékoztatás

Karcag Város közigazgatá-
si területén a helyi állatorvo-
sok végzik 2009. szeptember 
– október hónapban a serté-
sek Aujeszky-betegség felde-
rítésére irányuló monitoring 
vizsgálatot.

Ennek keretében valamen-
nyi sertést tartó gazdaságban 
vérmintát vesznek. A gazda-
ságonkénti mintaszám az ott 
tartott sertések számától, va-
lamint hasznosítási irányától 
(tenyész, vagy hízó) függ.

A vizsgálat költségei:
1. A vér laboratóriumi vizs-

gálata ingyenes, és kötele-
ző.

2. Amennyiben a sertéstar-
tó él az egyes állatbeteg-
ségek megelőzésével, illet-
ve leküzdésével kapcso-
latos támogatások igény-
lésének és kifizetésének 
rendjéről szóló 148/2007. 
(XII. 8.) FVM rendeletben 
leírt támogatással, úgy szá-
mára a mintavétel is ingye-
nes. (A támogatás igénybe-
vétele előzetes regisztráci-
óhoz kötött, melynek van 
költsége!)

3. Amennyiben az állattar-
tó nem kíván élni az előző 
pontban leírt támogatással, 
úgy a mintavétel költsége 
őt terheli.



2009. szeptember 18. 3

Par la men ti Nap ló

Ha egy kicsit alaposabban 
kifaggatjuk távoli ismerőse-
inket, hamarosan kiderül, 
hogy van kapcsolatuk Kar-
caghoz. Így volt ez a parla-
ment őszi szezonkezdő ülé-
sén is. És még faggatózni sem 
kellett! Miről is van szó?

Hétfőn tette le az esküt a 
parlament új képviselője, Né-
meth Szilárd. Aki ismeri őt, 
már eddig is többször talál-
kozhatott vele helyi rendezvé-
nyeken, mivel Szilárd felesé-
ge – Molnár Ildikó – karcagi 
leány. Az új képviselő nevét 
gyakran hallhattuk híradá-
sokban, mivel Szilárd sokszor 
csapott olyan csepeli kezek-
re, amelyek „mézért” nyúltak 
a közös bödönbe. Sok sikert 
neki képviselői munkájához!

Van, aki jött, és van, aki 
ment. Leköszönt a parlament 
házelnök asszonya, Szili Kata-
lin. Bár döntését már  nyáron 
nyilvánosságra hozta, szo-
katlan néma csend hallgat-
ta a búcsúzó politikusi sza-
vakat. Az Országgyűlés még 
délután meg is választotta az 

új házelnököt, Katona Béla 
személyében. Ahogy monda-
ni szokták, régi bútordarab-
ról van szó, hiszen Katona 
még 1990 előtt kezdte a poli-
tikusi pályát. 1984-ben lett az 
MSZMP XVIII. kerületi Bi-
zottságának első titkára, 1990 
óta parlamenti képviselő. Ta-
lán az előbbi ok miatt szüle-
tett a szavazáson 22 nem sza-
vazat, a többség azonban így 
is kényelmesen meg lett, 319 
igen szavazattal. A szocialista 
frakció jelölését valószínű az 
is megkönnyítette, hogy Ka-
tona nem kíván újra indulni, 
szándékai szerint 2010-ben 
nyugdíjba megy.

Szólnom kell néhány mon-
datban az őszi szezont indí-
tó vitáról is. A miniszterel-
nök közel félórás felszólalás-
ban arról szólt: kormánya si-
keresen kezeli a válságot. 
Ennek bizonyítására azt hoz-
ta fel, hogy javult a forint ár-
folyama, az építőipar pedig – 
statisztikák szerint – nyáron 
már emelkedő trendet produ-
kált. Azt az őt követő ellen-

zéki hozzászólások mondták 
el, hogy a forint még nagyon 
messze van a 240 forint/euró 
árfolyamtól, vagyis a deviza-
hitelesek feje fölül még nem 
múltak el a sötét fellegek. Az 
építőipar számai mögött meg 
két dolog húzódik meg: Ta-
valy nyáron az építőipari tel-
jesítmény már javában zu-
hant, vagyis volt honnan 
 visszakapaszkodni. Másrészt 
a júliusi számokat az zavarta 
igazán össze, hogy a kormány 
20-ról 25 százalékra emelte az 
ÁFA-kulcsot, így sok beruhá-
zást korábban kellett elindí-
tani ahhoz, hogy beleférjen a 
tervezett keretbe.

Vagyis messze vagyunk 
még attól, hogy a válság tova-
tűnéséről beszéljünk. A mun-
kanélküliség 10 százalék fe-
lett, a bérek reálértéke csök-
kent, megvonták a 13. havi fi-
zetést és nyugdíjt, eltörölték a 
gázártámogatást… Minek is 
kellene örülnünk?

Varga Mihály

Szezonkezdet esküvel, válságbeszédekkel

Vetőmagvak, műtrágyák 
folyamatos értékesítése az 

AGROHUNGÁRIA Kft.-nél
Árak ÁFA-val:
- repce 1.290 Ft kettős csávázású, 20 kg/zsák
- kalászosok:  82.070 Ft/t csávázott, fémzárolt 50 kg/
zsák
- MAP: (N:P:K 11:52:0) 124.375 Ft/t
- 3 x 15: 110.000 Ft/t
Ammónium-nitrát: 66.250 Ft/t.

Az Agrohungária Kft. lucernamagot mágneses tisztítás-
ra (fémzárolandó vagy saját felhasználású) betakarítástól 
folyamatosan átvesz, tárol és tisztít, elhelyezésében közre-
működik. 

Elérhetőségeink:
Telephely: 5300 Karcag, Marsi tó, Madarasi út, város-

központtól 2 km-re, a 4-es km kőnél jobb kéz felől.
Telefon: 06/59-503-553
Fax: 06/59-400-894
Mobil: 06/20-353-5738
E-mail: agrohungaria@freemail.hu

Idén - a Kulturális Turizmus Évében - is
sor kerül az Európa-szerte népszerű
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI

hétvégére, melynek időpontja:
2009. SZEPTEMBER 19-20.

Központi témaként
SZAKRÁLIS TEREK

bemutatására nyílik lehetőség.
A rendezvény keretein belül öt karcagi helyszín 

tekinthető meg.
 Szeptember 19. (szombat) 13.00 – 18.00

1. GÖRÖG KELETI TEMPLOM
2. KARCAGI REFORMÁTUS MŰEMLÉKTEMPLOM

3. RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
4. ZSINAGÓGA

A helyszíneken idegenvezetés vagy információs anyag 
várja a tisztelt látogatókat.

Szeptember 20. (vasárnap) 14.00 – 15.30
5. KUN EMLÉKHELY

A helyszínen a szoborcsoport alkotója, Györfi Sándor 
szobrászművész várja a látogatókat.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel hívunk és 
várunk!

A szervező: Karcag Város Önkormányzata
További információ: www.oroksegnapok.hu

Telefon: 06-30- 4662301

Pályázat

A Karcag Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testü-
lete pályázat útján bérbe-
adásra meghirdeti az aláb-
bi – karcagi – ingatlanját:

Karcag, Kossuth tér 11-
13. sz. alatti helyiség.

A helyiség alapterülete: 
156 m².

A pályázat benyújtásá-
nak határideje: 2009. ok-
tóber 5. napja 16:00 óráig 
beérkezően.

A pályázati igénylőla-
pokat átvenni és a részle-
tes pályázati feltételekről 
érdeklődni lehet a Polgár-
mesteri Hivatal Igazgatá-
si és Szociális Irodájában 
(fsz.: 53. sz. iroda, tel.: 
59/500-669).

A pályázati kiírás meg-
tekinthető a Karcag Vá-
rosi Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatala hir-
detőtábláján, valamint a 
Karcag Város honlapján 
(www.karcag.hu).

TÁNCHÁZ
Ha szereted a hagyományos magyar táncokat, 

és egy jó társaságban eltöltenél egy estét, vagy délutánt 
akkor köztünk a helyed!

A következő táncok közül van lehetőségetek választani:
szatmári táncok, somogyi táncok, moldvai táncok, 

székelyföldi táncok, egyéb, más jellegű táncok.
A Táncház szeptemberi foglalkozásának időpontja:
2009. szeptember 19. (szombat) 17.00 – 19.00 óráig,
A Táncház helyszíne: Karcagi Ifj úsági Ház emeleti 

nagyterem
A Táncházat vezeti: Nagy Emese

„Autómentes Nap” a gépjár-
mű forgalom elől lezárt Kos-
suth téren
2009. szeptember 22.
14:00 óra 
Az „Európai Autómentes 

Nap” megnyitása
 Helyszín: A gépjármű for-

galom elől lezárt Kossuth 
tér

14:00-16:00 óra
Görkorcsolyások, gördeszká-

sok, kerékpárosok ügyes-
ségi versenye

„Roncsautó toló” verseny 
Kerékpáros totó
 Nevezés a helyszínen
 Helyszín: A gépjármű for-

galom elől lezárt Kossuth 
tér

14:00-16:00 óra
Játékos kerékpáros családi 

vetélkedő a környezetba-
rát életmódról óvodások-
nak, szüleiknek, nagyszü-
leiknek 

 Helyszín: Karcag város óvo-
dái

16:30 óra
„Kerékpárosok a kerékpáros 

közlekedésért”
 Kerékpárosok felvonulása a 

városban. A felvonulás ke-

retében „Öltöztesd fel a ke-
rékpárod” akciót hirde-
tünk, melyre szívesen vár-
juk az ötletes, humoros jel-
mezbe bújt kerékpárokat és 
kerékpárosokat! 

 Tervezett útvonal: indulás a 
Kossuth térről – Kálvin u. – 
József A. u. – Széchenyi sgt. 
– Szent István sgt. –Kacsóh 
u. – Dózsa Gy. u. – Táncsics 
krt. – Horváth F. u. – érke-
zés a Kossuth térre

17:00 óra
Tombola
A résztvevők között értékes 

ajándékokat sorsolunk ki. 
Fődíj: kerékpár
Valamennyi résztvevő aján-

dékot kap!
Mindenkit szeretettel vár-

nak a rendezők:
Karcag Város Önkormány-

zat Mezőgazdasági és Környe-
zetvédelmi Bizottsága, Tér-
ségünkért Egyesület, Déryné 
Művelődési és Ifjúsági Köz-
pont, Karcagi Polgárőr Egye-
sület, Varró István SzKI. DSE. 
Madarász Imre Egyesített 
Óvoda és Pedagógiai Szak-
szolgálat, Oktatási Intézmé-
nyek

Európai autómentes nap 2009.
Tervezett programok Karcagon
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„A nádtető a lakóházak és gazdasági épületek egyik jelleg-
zetes és elterjedt héjazata. A nádtetőt legtöbbször paraszti 
szakemberek, nádazók készítették. A nádazás mesterségét ké-
pesítéshez sohasem kötötték, de úgyszólván iparszerűen űz-
ték.”

(Néprajzi Lexikon)

„A nád a múlt századi vízszabályozásig a nyelvterület jelen-
tős részén nagy mennyiségben termett, s tetőfedésre kiválóan 
alkalmas volt. A legjelentősebb nádtermő területek – a 18-19. 
században – az Ecsedi-láp, a bihari és békési Sárrét, a Tisza és 
a Duna, valamint mellékfolyóik árterületei. A nád szára szi-
lárd, a vizet taszítja és jó hőszigetelő. E felismerés révén évez-
redes múltú tetőfedő anyaggá vált, s jelentőségét, elterjedtsé-
gét a századforduló táján is megtartotta.”

(Magyar Néprajz)

Így dolgoztak a nádazók
A nádazók a lécezett tető fedését a csorgó felől kezdték 

el. A tető hosszán egy sorban lerakott nádcsomókat régeb-
ben  gúzzsal, később dróttal kötötték szorosan egymás mellé. 
A nádazást ketten végezték. A tetőn álló nádazó fektette le a 
nádkévéket, majd a drótot hosszú, nagyméretű fémtűbe fűz-
ve átdugta a nád között. A padlástérben álló segítője átvette, 
megszorította és visszatűzte kívülre. A végleges lekötés előtt 
nádverővel verték fel, hogy tömött és sima legyen.

(Szeged – délmagyar.hu)

Néhány évszázada mindennapos volt, manapság viszont 
már kuriózumnak számít a nádfedeles tetőfedés. Napjaink-
ban leginkább csárdák, tájházak, üdülők, tanyák és gazdasá-
gi épületek tetején láthatunk nádat.

Városunkban is talál-
ható néhány szép nád-
tetős épület, amelyet az 

Önkormányzat az elmúlt, illetve 
az idei évben felújított. 2008-ban 
újították fel az 1773-ban épült pa-
rasztházat az Erkel Ferenc – Ber-
csényi utca sarkán. Az idei évben 
új „Kun-süveges” nádtetőzetet ka-
pott az udvarán lévő filagória.

Teljes új nádtetőzet került a 
Kántor Sándor 
fazekasház épü-
letének tetejére. 
A szépen elké-
szített tetőzettel 
a ház visszanyer-
te karakterét.

A Szélmalmi 
Fogadóház tető-
zete is felújításra 
került. 2009-ben 
Karcag Város 

Ö n k o r m á n y-
zata 5.083.786 
Ft-ot fordított 
költségvetésé-
ből az épületek 
nádtetőzetének 
felújítására.

Épületeink is 
megújulva vár-
ják a Kunok I. 
Világtalálkozó-
jára városunk-
ba érkező kedves vendégeket: Szíveslátással – vendéglátással 
Karcagon.

Az összeállítást készítette:
Pánti Ildikó

képviselő
az Idegenforgalmi Bizottság elnöke 

- Ettől a tanévtől a gimná-
zium visszakerült a Reformá-
tus Egyház fenntartása alá. 
Hogyan történt mindez?

- Hát, ez egy kicsit szerin-
tem megkésve, de hát én eb-
be nem akarok véleményt 
mondani. Visszakérte az 
egyház, a törvények értel-
mében vissza is kapta. Lehe-
tett volna olyan megoldást 
választani, hogy  bizonyos 
végkielégítést kap az isko-
láért, de én úgy gondolom, 
hogy nagyon helyesen úgy 
választott az egyház, hogy 
szeretne iskolát működtet-
ni. Mivel ugye már Karca-
gon van egy szerintem na-
gyon jól működő általános 
iskolája, ezért úgy gondol-
ta az egyházfenntartó, hogy 
ennek a folyatásaként gim-
náziumot szeretne működ-
tetni. Amint lejátszódtak a 
jogi procedúrák, a nyáron, 
júliusban az önkormány-
zat átadta az épületet és tu-
lajdonképpen ezáltal lehe-
tőség vált arra, hogy kicsit a 
saját ízlésünk szerint felújít-
suk, amennyire ezt az idő és 
pénzbeli lehetőségeink meg-
engedték. Úgyhogy eltudtuk 
kezdeni az oktatást, most 
szeptember elején.

- Igazgató úr, hogyan zaj-
lott le ez az átadás-átvétel, 
milyen felújításokat végeztek 
a nyáron?

- Az átadás-átvétel nyil-
ván több lépésben zajlott – 
részben épületátadás volt, 
és részben a különböző esz-
közöknek az átadása. Az 
önkormányzati döntés ér-
telmében az önkormány-
zat a felszerelésből megtar-
tott magának egy bizonyos 
hányadot. Ezt megpróbál-
tuk pótolni, asztalokat, szé-
keket természetesen sikerült 
beszerezni, a számítógép te-
rem felszerelését is sikerült 
beszerezni. Vadonatúj fel-
szerelésünk van az úgyne-
vezett Neumann teremben. 
Ami még sajnos hátra van, 
az az, hogy az öt osztályte-
remből hiányzik az a táb-
la, amire az önkormányzat 
igényt tartott. Ugyanis hi-
ába rendeltük meg még jú-
liusban, a szállító még nem 
tudta leszállítani. Azt ígér-

ték, hogy talán ezen a héten 
megkapjuk.  Reméljük hogy 
hamarosan megoldódik ez a 
probléma is. (A táblák e hét 
elején már megérkeztek.)

- Jelenleg milyen a peda-
gógusok kapcsolata az isko-
la fenntartójával. Történt-e 
valamiféle személyi változás 
az előző tanévhez képest?

- Úgy gondolom, hogy re-
latíve elég jelentős változás 
történt. Elég sok új kollég-
át felvettünk. A régiek kö-
zül – a tanév végén – tud-
tuk, hogy két kolléga fog 
távozni, akik máshol óhaj-
tották folytatni a munká-
jukat, illetve sajnos augusz-
tusban kiderült, hogy két 
olyan kolléga is eltávozott, 
akik azt vállalták korábban, 
hogy nálunk maradnak. Ez 
bizony elég jelentős gondo-
kat okozott, mind órarend-
szervezési, mind egyéb 
ügyekben. Pillanatnyilag is 
úgy áll a helyzet, hogy pél-
dául a kémia-fizika tárgyak 
oktatását – megoldjuk ter-
mészetesen – eléggé nehe-
zen sikerül úgy megszer-
vezni, hogy minden órát 
megtudjunk pontosan tar-
tani. De megtartjuk, termé-
szetesen megtartjuk.

- Az iskola diákjai és a szü-
lők, hogyan fogadták a fenn-
tartóváltás tényét? Már el-
telt egy hét az iskolából, most 
milyen a viszonyuk?

- Hát újabb visszajelzés a 
szülő-, és diák viszonyról – 
mindössze egyről van tudo-
másom. A szülők szerettek 
volna velem találkozni, bi-
zonyos általuk problémás-
nak ítélt eseteket megbeszél-
ni. Mikor vártam őket hét-
főn, akkor nem jöttek. Úgy 
látszik, megoldódtak azok 
a gondok, amelyekre ők vá-
laszt szerettek volna kap-
ni. A diákok? A diákok én 
úgy látom örömmel teszik a 
dolgukat, tanulnak. Semmi 
gondunk eddig, s remélem a 
későbbiekben sem lesz.

- A diákok ettől a tanévtől 
kezdve egyházi iskolába jár-
nak. A napi menetüket te-
kintve milyen változásokat 
jelent az ő életükben?

- Igazából nem jelentős 
változásokat. Minden he-

tünket, hétfőn reggel az el-
ső órán a Református Nagy-
templomban egy hét kezdő 
áhítat indítja. Ez tulajdon-
képpen egy rövidített isten-
tisztelet, aminek az összes 
ideje körülbelül húsz perc. 
Utána a diákok átvonulnak 
az iskolába, és rendesen ta-
nulnak. A hét egyéb nap-
jain minden reggel az első 
órát tartó tanár úgy kezdi 
a napot, hogy van nekünk 
egy biblia olvasó kalauzunk, 
amely minden napra egy kis 
igét ad meg. Minden reggel 
az adott igével indítjuk a na-
pot és egy társas imádság-
gal, ezt követően szépen le-
het dolgozni.

- Néhány szóbeszéd ter-
jeng a városban. Igazgató 
úr, erre rá kell, hogy kérdez-
zünk. Igaz-e, hogy a diákok-
nak nem volt, illetve jelenleg 
sincs állandó órarendjük?

- Hát van, de az előbb em-
lített problémák – hogy az 
utolsó pillanatban ment el 
tanár – bizony az első na-
pokban gondot okoztak az 
órarendkészítésben. De ez, 
most hétfőtől teljes mérték-
ben megváltozott, állandó 
órarendjük van a diákok-
nak. Nincs már ilyen gond. 
(...) 

- Igaz-e, hogy gond van a 
szaktanári ellátottsággal? 
Milyen szaktanárok hiányoz-
nak az iskolából?

- A szaktanári ellátottság-
gal, csak egy területen van 
gond, mint említettem az 
előbb két kolléga szinte az 
utolsó pillanatban jelentet-
te be, hogy máshol fog to-
vább dolgozni. Az egyik az 
egy történelem szakos kol-
léga volt, őt teljes mérték-
ben tudtuk helyettesíteni, a 
másik pedig egy kémia-fizi-
ka-számítástechnika szakos 
kolléga volt. A számítástech-
nikára sikerült felvennünk 
egy kolléganőt félállásban, 
a kémia-fizika órákat pe-
dig egymás között szétosz-
tottuk, úgyhogy minden óra 
meg van tartva. (…)

- Igazgató úr, hogyha túl 
lesznek ezeken az apró kez-
deti nehézségeken, és vissza-
áll minden a megszokott me-
derbe, az iskola vezetésének 
milyen távlati tervei vannak?

- Én azt hiszem, hogy két 
szó elég arra, hogy megfo-
galmazzuk milyen távlati 
terveink vannak: nyugodt és 
eredményes munkát szeret-
nénk végezni.

(Készítette: Balogh And-
rea és Pengő Ferenc

Lejegyezte: 
Cselényi Csaba)

Tanévkezdés a Református 
Gimnáziumban

Állami döntéssel szeptembertől, a Református Egyház 
fenntartásába került az egykori gimnázium, amely ezen-
túl Nagykun Református Gimnázium néven működik 
tovább. A hivatalos átadás és átvétel, már a tavalyi isko-
laévet követően megtörtént. Az elmúlt hetekben azon-
ban néhány olyan hír keringett a városban, hogy az új 
iskolaévet némi nehézségekbe ütközve kezdhette az in-
tézmény. Ezzel kapcsolatban a Karcag Televízió interjút 
is készített Kirsch Attila igazgatóval. Az elhangzott be-
szélgetést az említett csatorna engedélyével az alábbiak-
ban – rövidítve – közöljük.

Nádtető az épület dísze
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Mottó: „ Minden nép addig lé-
tezik, ameddig büszke tud lenni 
múltjára, s amíg meg tudja te-
remteni és fenn tudja tartani sa-
ját kultúráját.”

Gazda József

Békesség Istentől!
Így köszöntik egymást és 

az idegent is Erdélyben. Jó 
hallani, hogy nemcsak a pap-
juknak szól így a köszöntés. 
A negyedik nap estélye Dés-
cichegy gyülekezeti házában 
telt, a kedves helybéliek ér-
deklődésétől kisérve. Felejt-
hetetlen élmény volt, megtelt 
a gyülekezeti ház és mindent 
tudni szerettek volna a ku-
nokról. Elhalmoztak minket 
nemcsak a szeretetükkel és 
a figyelmükkel, hanem min-
denféle jóval, gyümölccsel és 
jófajta borral is. Az egész út 
során az igazán biztos táma-
szunk a református egyház 
volt. A református gyüleke-
zetek őrzik igazán a magyar-
ságukat, őrködnek a kultúra 
felett is. Bár nehéz idők jár-

nak ott is, de a szükség végett 
vagy talán mert összekapasz-
kodva könnyebb, jól élnek 
együtt. Kitűnő lelkészek ve-
zetik ezeket az apró gyüleke-
zeteket, a vallás még a min-
dennapok része, ezért jelent 
igazi támaszt a nehéz idők-
ben. Aki arra jár, ne mulassza 
el megszorítani Orbán Atti-
la déscichegyi, Molnár Endre 
zsibói, Lukács József szilágy-
nagyfalui, Csernák Béla bi-
hari nagytiszteletű urak ke-

zét! Ők, az őrhelyüket el nem 
hagyók, akiknek köszönhető, 
hogy ez a maroknyi magyar-
ság  nem adja fel, nem mor-
zsolódik fel a mindennapok 
küzdelmében.

Déscichegyen az érkezé-
sünkkor és a távozásunkkor 
is meghúzták a harangot. A 
menet felsorakozott a gyüle-
kezeti ház előtt és búcsút in-
tett a helybélieknek, majd el-
indult Zsibó felé.

Zsibó, Erdély kapuja, a 
Wesselényiek birtoka. Itt szü-
letett báró Wesselényi Mik-
lós (1796-1850) a reformellen-
zék egyik képviselője, aki el-
sőként szabadította fel job-
bágyait 1848. március 20-án. 
A Szamos-parti város nagy 
múltú, számos történelmi 
esemény fűződik nevéhez. 
1849. aug. 25-én 12 nappal a 
honvédsereg Görgey tábornok 
által vezetett főerőinek vilá-
gosi fegyverletétele után Ka-
zinczy Lajos is letette a fegy-
vert a zsibói kastély udvarán. 
Kazinczy Lajos, Kazinczy Fe-

renc nyelvújító fia volt, serege 
4 ezer honvédet számlált. Ő is 
az aradi vértanúk sorsára ju-
tott, tizennegyedikként. (Sír-
ja a Széphalmon található, a 
Kazinczy sírkertben.)

Ma mintegy tízezer lelket 
számláló város egytizede ma-
gyar, de jelentősnek mondha-
tó a református gyülekezete.

Amikor a kun emlékmenet 
megérkezett ide - a tervezett 
időnél jóval később, hiszen 
lehetetlen volt tartani az idő-

pontokat -, a zsibóiak a refor-
mátus templom előtt vártak 
már órák óta. Este 8 óra volt, 
amikor a lovasmenet megállt 
a templom előtt. Felhangzott 
a 90. zsoltár, a reformátusok 
himnusza: Te benned bíztunk, 
elejitől fogva… Elmondhatat-
lanul megható volt. Ezt kö-
vetően a templomban rövid 
istentisztelet keretében kö-
szöntöttek minket, majd csa-
ládoknál helyeztek el mind-
nyájunkat, s hogy ne legyen 
sértődés, minden jelentkező 
vendégfogadónak jusson va-
laki a csapatból, egyesével…

A zsibói búcsút követő-
en Szilágynagyfalu felé vet-
tük az irányt, azaz, hogy vet-
tük volna, ha nem jön elénk 
Nagyfaluból négy helybé-
li, aki jól ismeri a terepviszo-
nyokat, kikerülendő a lovak-
kal a forgalmas műút, erdőn 
át, hegyen-völgyön, nagy ka-
landokkal elvezették a csapa-
tot, ezzel mintegy negyven 
kilométeres kerülőt okozva 
nekik. A jó szándékot senki 
nem vonta kétségbe, de gya-
korlott túrázók és nem lova-
sok lévén nem jól mérték fel 
a lovasmenet esélyeit ezen 
az útszakaszon. Jelentős ké-
séssel értünk Szilágynagy-
faluba, amit még az is oko-
zott, hogy az érintett telepü-
lésről elénk jöttek a helybéli-
ek és nem volt mit tenni, meg 
kellett állni kicsit Krasznán, 
Ráton, Szilágybagoson, ahol 
muzsikaszóval, néptáncosok-
kal, borral, kaláccsal várták a 
menetet és boldogan kötöttek 
szalagot a lovas emlékmenet 
zászlajára. A hatodik nap ka-
landos útja éjjel fél kettőkor 
ért véget egy szilágynagyfa-
lui birtokon, Veinbold Ru-
dolf lovastanyáján, a hely-
béliek kitartó türelmének és 
remek birkagulyásának kö-
szönhetően nyugodalmas éj-
szakával.

Dr. Bartha Júlia 
útijegyzete
(folytatjuk)

A Kunok útja
Lovas emlékmenet a Radnai-hágótól a karcagi Kun emlékhelyig

Felhívás gyógytestnevelési szülői értekezletre
A Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szak-

szolgálat értesíti a gyógytestnevelésre járó gyermekek szü-
leit, hogy szülői értekezletet tart 2009. szeptember 23-án 
(szerda) 1700-kor.

A szülői értekezlet helye: 
Szakszolgálati Gyógytestnevelés Tornaterme
5300 Karcag, Varró u. 3/a. (Bölcsőde 3 pavilon)
Megjelenésükre feltétlenül számítunk.
 Kun Mariann Szarka Lászlóné
 gyógytestnevelő intézményvezető

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Karcag Városi Önkormányzat pályázatot ír ki a „tehetséges és szociálisan 

hátrányos helyzetű” karcagi lakóhellyel rendelkező tanulók ösztöndíjára.
Az ösztöndíjat az igényelheti, aki az alábbi feltételeknek megfelel:
1. a. az ország valamely felsőoktatási intézményében tanuló első diplo-

máját szerző  hallgató ( nappali vagy levelező tagozaton 35 éves 
korig, nem nulladik  évfolyamon) vagy

 b. az ország valamely középiskolájának (gimnázium, szakközépiskola, 
szakiskola) nappali tagozatos tanulója (9-15. osztályos)

2. Tanulmányi eredménye az adott intézményben a kérelem benyújtása 
előtti félévben 

 a. felsőoktatásban tanuló esetén:
 - 4.00 vagy e fölötti súlyozott tanulmányi átlag,
 számítása:  ∑(teljesített kredit x érdemjegy)
   ∑ teljesített kreditpont
 - amennyiben nem kreditrendszerben tanul 4.00 vagy e fölötti tanul-

mányi átlag,
 a. középiskolában tanuló esetén : 4.50 vagy e fölötti tanulmányi át-

lag.
3. A családban az 1 főre jutó havi átlagjövedelem nem haladja meg a 

pályázat kiírásakor központilag meghatározott legkisebb munkabér 
nettó összegét (57. 815 Ft).

Az ösztöndíj mértéke 5.000- 25.000 Ft-ig terjedhet, amely egy pályázó 
részére egy naptári évben egyszer adható.

Az ösztöndíj az alábbi célokra igényelhető:
- továbbtanulás feltételeinek biztosítására,
- tandíjfizetésre,
- kollégiumi díj fizetésére,
- egyéb - tanulmányi munkával összefüggő - kiadásokra,
- tanulmányok során folytatandó kutató tevékenység megvalósításá-

hoz.
A pályázat beadási határideje: 2009. október 23.
Helye: Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Humán 

Szolgáltatási Iroda 34. szoba (5300 Karcag, Kossuth tér 1.)
A pályázat elbírálási határideje: 2009. november 11. Minden pályázó 

írásban kap értesítést az eredményről.
A pályázat pályázati adatlapon adható be, amely beszerezhető
- a Polgármesteri Hivatalban,
- a Karcagi Ifjúsági Házban (Karcag. Püspökladányi út 11.),
- továbbá az internetről a www.karcag.hu oldalról letölthető.
A pályázati adatlaphoz eredeti példányban csatolandó mellékletek:
- igazolások a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó – 

legalább az utolsó három havi – nettó jövedelméről (eredeti példá-
nyok),

- a pályázó tanulói, illetve hallgatói jogviszony igazolása (eredeti pél-
dány),

- a tanulói, illetve hallgatói jogviszonyban levő testvérek iskolalátoga-
tási igazolásai (eredeti példány),

- még nem tanköteles testvér születési anyakönyvi kivonatának máso-
lata,

- az oktatási intézmény által hitelesített félévi értesítő-, bizonyítvány-, 
illetve leckekönyvmásolat az átlag igazolására (eredeti példány).

Havi nettó jövedelem: SZJA és a járulékok levonásával meghatározott 
munkabér és egyéb adóköteles vagy nem adóköteles rendszeres jövede-
lem.

A rendszeres jövedelem összegébe nem számítandó bele az anyasági 
segély és minden egyéb nem adózó jövedelem.

A nyugdíj, a rokkant nyugdíj és a rendszeres szociális (rokkantsági) jára-
dék, özvegyi nyugdíj (egy eltartott esetén), gyerektartás, ápolási díj, GYED, 
álláskeresési támogatás, járadék összege továbbra is figyelembe veendő 
az egy főre jutó nettó jövedelem kiszámításánál. (Kérdéses esetekben a 
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXII. törvény 1. sz. melléklete az 
irányadó.

A pályázati adatlap csak hiánytalanul kitöltve, a pályázati felhívásban 
közzétett kötelező mellékletek együttes benyújtásával érvényes.

Polgármesteri Hivatal
Humán Szolgáltatási Iroda Kunok

a világhálón

Az év elején Kunok a világhálón 
címmel indított háromfordulós in-
ternetes vetélkedőt a Városi Csoko-
nai Könyvtár Gyermekkönyvtára. A 
vetélkedő legjobbjai – a város isko-
láinak 20 tanulója – egynapos no-
mád táborozást nyertek. A tábor-
nak Bene Sándor Kecskeri-pusztán 
lévő tanyája dott helyet, ahol kéz-
műves bemutató, lovaglás, nomád 
harcművészeti bemutató várta a 
vetélkedő legjobbjait.
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Szeptember 24. (csütörtök)
9:30 órától a városháza dísztermében
A Jászkunság kutatása
Történeti, néprajzi konferencia az 

első Jászkun kongresszus 70. 
évfordulója tiszteletére

 Megnyitja: dr. Hatházi Gábor, az 
Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium szakmai főtanácsadója

 A konferenciát köszönti: 
dr. Fazekas Sándor polgármester, 
országgyűlési képviselő

 Illéssy Ádám, a 2009. év nagy-
kunkapitánya

 - Tudománytörténeti összefogla-
lók

 Elnök: dr. Horváth László, PhD. 
Történész, megyei múzeumigaz-
gató

 - A történettudományi szekció 
előadásai

 Elnök: Bánkiné dr. Molnár Erzsé-
bet, történész levéltáros, az MTA 
doktora, ny. múzeumigazgató

15:00 órától a Városi Csokonai 
Könyvtárban 

Könyvbemutató
 A Karcag Városi Önkormányzat 

támogatásával, a fotoEUROPA 
Könyvkiadó gondozásában Sza-
bó Virág fotóival megjelent,

 Szeretettel vár Karcag című  mi-
ni fotóalbumot ajánlja a kötet 
producere: Farkas Csaba,

 dr. Fazekas Sándor Karcag vá-
ros polgármestere, országgyűlési 
képviselő, és a szakmai szerkesz-
tő: Elek György helytörténész

 A fotóalbum képanyaga vetítésre 
kerül.

 A fotóalbum és CD a helyszínen 
megvásárolható.

 A könyvbemutatót követően a 
karcagi Szikfolt Klub

Kun emlékek textilbe álmodva című 
kiállítása nyílik

 Megnyitja: Nagy Mihályné, a Vá-
rosi Csokonai Könyvtár igazga-
tója

 A kiállítás 2009. szeptember 30-
ig tekinthető meg.

16:00 órától a Városi Csokonai 
Könyvtár  gyermekkönyvtá-
rában

Városunk híres szülöttei című hely-
történeti pályázat eredményhir-
detése

 A rendezvényt megnyitja: Szabó 
Péterné gyermekkönyvtáros

 A pályamunkákat értékeli: dr. 
Kasuba Jánosné, a Könyvtáros 
Tanárok Szakmai munkaközös-
ségének vezetője

 A díjakat átadja: Pánti Ildikó, ön-
kormányzati képviselő

 A gyerekkönyvtárban megte-
kinthető

A kunok mese-és mondavilága
 című rajzkiállítás
18:00 órakor a Déryné Művelődési és 

Ifjúsági Központ II. emeleti dísz-
termében

a Karcagi Szimfonikus Zenekar ünnepi 
hangversenye

 Köszöntőt mond: Dobos László 
alpolgármester

 Műsor:
 Erkel Ferenc: Ünnepi nyitány
 Erkel Ferenc: Bánk bán - részlet
 Közreműködnek:
 Ardó Mária és Daróczi Tamás,
 a Magyar Állami Operaház ma-

gánénekesei
 Beethoven: I. C-dúr szimfónia
 Vezényel: Pazár István karnagy
 A belépés díjtalan

Szeptember 25. (péntek)
10:00 órától a városháza dísztermé-

ben 
A Jászkunság kutatása
 című konferencia
 A néprajzi szekció előadásai
 Elnök: dr. Vajda Mária, PhD. 

néprajzkutató
14:00 órakor a Baross u. 2. sz. alatt 

lévő felújított, műemlék Morgó 
Csárda átadása

 Tárogatón játszik: Plósz Csilla
 A vendégeket köszönti és az ava-

tóünnepséget levezeti:
 dr. Kapusi Lajos alpolgármester
 Ünnepi beszédet mond: dr. Sán-

tha József, a karcagi Nagykun 
Városvédő Egyesület tiszteletbeli 
elnöke

 Emlékező beszédet mond: Hor-
váth György, a Nagykun Nádor 
Huszár Kulturális Egyesület el-
nöke, a Kunszövetség ügyvivője, 
Nagykun főkapitány

 Emléklapok átadása
 Az épület megtekintése
15:00 órakor a Györffy István Nagy-

kun Múzeumban
Kunbabák, kőemberek fotókiállítás
 Kunkovács László DLA h.c., Ma-

gyar Művészetért-díjas, Balo gh 
Rudolf-díjas fotóművész, nép-
rajzkutató anyagából

 A tárlatot megnyitja Varga Mi-
hály országgyűlési képviselő

 A kiállítás október 30-ig látogat-
ható.

16:00 órakor a Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központban

 Kabai Erzsi fazekas, népi iparmű-
vész kiállítása

 A tárlatot megnyitja:
 dr. Nagy Molnár Miklós, PhD,
 a Györffy István Nagykun Mú-

zeum igazgatója
16:30 órakor a Déryné Művelődési és 

Ifjúsági Központban
„A kunok jelképe - a kétfarkú oroszlán 

- Magyarország településeinek cí-
merében” kiállítás Varga Nándor 
gyűjteményéből

 A kiállítást megnyitja: Györ-
fi Sándor Munkácsy-és Med-
nyánszky-díjas szobrászművész, 
karcagi nagykunkapitány

Huszárviseletek a magyar történelem-
ben - kiállítás

 Megnyitó beszédet mond:vitéz 
Györffy Villám András hö. dan-
dártábornok, a Magyar Huszár 
és Katonai Hagyományőrző Szö-
vetség elnöke

 A kiállítás megnyitón közremű-
ködnek:

 Szűcs Attila énekes
 Zongorán kísér: Dusik István
17:30 órakor a Karcagi Ifjúsági Ház 

emeleti nagytermében
„Kunsági arcok”
 Portrék, családfotók, megörökí-

tett jeles napok a XX. század első 
feléből.

 A kiállítást megnyitja Nagy Eme-
se, a Bengecseg Alapítvány kura-
tóriumának elnöke

 A kiállítás megtekinthető: 
 2009. október 9-ig.
18:00 órától a Karcagi Ifjúsági Ház 

földszinti nagytermében:
Cséke Zsolt – Kun Péter:
A háztűzőrző c. film vetítése
 (színes magyar dokumentum-

film, 56 perc)

Szeptember 26-27. a Déryné Művelő-
dési és Ifjúsági Központban 

 Tisza-tavi Polgármesterek Rande-
vúja

„A VÍZ AMI ÖSSZEKÖT”
 A „Kreativitás és Innováció Eu-

rópai Éve 2009”
 Fővédnök: Varga Zoltán önkor-

mányzati miniszter

Szeptember 26-28. A Nimród Bioszál-
loda és Bioétteremben

Polgárok találkozója
 Karcag testvértelepüléseiből ér-

kezett delegációk részvételével

Szeptember 26-án a Zuglógerben
9:00 órától V. Kun Hagyományok 

Napja
Hungária Komondor Klub CAC Klub-

kiállítás
 A rendezvényt megnyitja: Hor-

váth László
 „A kunok tiszteletbeli nagyköve-

te”
A nomád hagyományok napja
 Kun szállás jurtákkal
 Népi gyógymódok alkalmazása, 

csontkovácsolás
 Nomád lovas játékok, versenyek 

(köböre, lovasbirkózás, nomád 
vágta, lovak viadala)

 III. Karcagi Talpas Íjászverseny
 Íjászpárbaj
 Csatajelenet nyugat és kelet né-

pei között
 Sztyeppei népek az íjász útján
 Középkori kun viselet és fegy-

ver bemutató, Solymászbemutató 
,Harc és játék a lovasnomád ha-
gyományban

 („Pusztai Róka” NHE)
12:00 órakor Nomád versenyek és já-

tékokat értékeli és a díjakat át-
adja:

 dr. Kun Péter keletkutató, a Kun-
szövetség ügyvivője

Szeptember 26-án
 Hungária Komondor Klub CAC 

Klubkiállítás
8:00 órakor a kutyák és a kiállítók be-

lépése a kiállítás területére
10:30 órakor a bírálatok kezdete
14:00 órakor Díjátadó ünnepség
 Karcag Város díját átadja:
 dr. Fazekas Sándor polgármester, 

országgyűlési képviselő
16:00 órakor Hungária Komondor 

Klub CAC Klubkiállítás  zárása
A Zuglógerben lévő színpadon
Folklór műsorok:
17:00 órától a mezőtúri Szivárvány és 

Cimbora citerazenekar műsora
17:50 órától a DMIK Kopogók és Pánt-

lika néptánccsoport és a Sugalló 
Népzenei Együttes műsora

18:30 órától Varga Mihály dudás, me-
semondó előadása

19:00 órától Yenisei együttes ura-
li és altáji népek zenéjének be-
mutatója

20:30 órakor Dobogókő együttes kon-
certje

 Konferál: Plósz Csilla

Szeptember 27. (vasárnap)
9:00 órakor a Kun emlékparkban ( a 

Római katolikus templommal 
szemben lévő tér) a Kunok I. Vi-
lágtalálkozója tiszteletére ado-
mányozott kopjafa-avató ün-
nepség

 Alkotó: Szali Mózes fafaragó
 Az avató-ünnepségen résztvevő-

ket köszönti: Pánti Ildikó, önkor-
mányzati képviselő,

 a Karcag Városi Önkormányzat 
Idegenforgalmi és Külkapcsolati 
Bizottsága elnöke

 Avatóbeszédet mond: Rafai Emil, 
Székelykeresztúr város polgár-
mestere

 A kopjafa megáldása, felszentelé-
se

 Koszorúzás
 A kopjafa testvérvárosunk, Szé-

kelykeresztúr ajándéka
9:00 órától a Zuglógerben 
V. Kun Hagyományok Napja
10:00 órakor megnyitó beszédet 

mond: Kovács Sándor, a Jász-
Nagykun-Szolnok megyei Köz-
gyűlés alelnöke, a Magyar-Ka-
zak Baráti Társaság titkára

 Csikósbemutató, Néptánc
 Malacfogó verseny
 Citerazene-, Nagy István tároga-

tós fellépése,
 Huszárbemutató, lovasharc, be-

tyár bemutató
 Fonott ostoraink tüzes pattogása
 Népies fogatok bemutatója
 Magyar kutyafajták bemutatója
 Népi játékok
 Népi ételek főzése
 Kézműves bemutatók, népművé-

szeti kirakodóvásár
 (mindkét napon)
 A rendezvényt a résztvevők fel-

vonulása zárja
10:00 órától „Ketel útja” kis, mobil 

tanösvény gyermekeknek a Dé-
ryné Művelődési és Ifjúsági Köz-
pont és a Bengecseg Alapítvány 
szervezésében

8:00 órától a Zuglógerben bionap és 
biovásár, bioételek főzése, kós-
tolása

10:00 órakor a Nimród Bioszálloda és 
Bioétteremben

Biokonferencia
 Megnyitja: Bodnár György,
 a Kelet-Magyarországi Biokultú-

ra Egyesület elnöke
 Előadások:

10:10 – 11:00 óráig: Klímaváltozás ná-
lunk,-avagy lesznek-e narancsli-
getek az Alföldön?

 Kunhalmok a Nagykunságban
 Előadó: dr. Tóth Albert főiskolai 

docens
11:00 – 11:30 óráig:Életképek az Ül-

lőparti Ökotanya biogazdaság 
mindennapjaiból

 Előadó: Id. Hubai Imre és Ifj.Hu-
bai Imre

14:30 órakor
Kun Hagyományőrző lovasok és foga-

tok felvonulása
 Útvonal: Zuglóger - Liget utca - 

Madarasi út - Varró utca - Kál-
vin út - Kossuth tér – Bajcsy-Zsi-
linszky utca - Püspökladányi út - 
Kálvin út - Kisújszállási út - De-
ák krt. - Liget utca

15:15 órakor a Varró u. 2. sz. épü-
letnél

Csokonai dombormű avatása
 Alkotó: Györfi Sándor Mun kácsy 

–és Mednyánszky-díjas szob-
rászművész

 A vendégeket köszönti: Kovácsné 
Kerekes Katalin önkormányzati 
képviselő, az Oktatási és Kultu-
rális Bizottság elnöke

 Avatóbeszédet mond: Péter Lász-
ló ny. egyetemi tanár

 (Szeged)
 Közreműködik: Domján Sándor, 

a Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium és Egészségügyi 
Szakközépiskola 12.b. osztályos 
tanulója

16:00 órakor a református templom-
ban 

a Kunok I. Világtalálkozójának zá-
ró ünnepsége

 Tárogatón játszik: Plósz Csilla
 Himnusz
 Ökumenikus istentisztelet
 Emlékbeszédek,
 Emlékszalagok felkötése a Ku-

nok I. Világtalálkozója Emlék-
zászlajára

 Kun Miatyánk
 Elmondja: Csíkos Sándor Jászai-

és Csokonai–díjas színművész, 
berekfürdői kunkapitány

 Szép vagy, gyönyörű vagy Ma-
gyarország…

 Előadja: Varga Virág énekes
 Szózat
18:15 órakor Kovács Szilárd orgona-

művész ünnepi hangversenye

Szeptember 26-án 8:00 órától 17:00 
óráig, 27-én 9:00 – 12:00 óráig 
autóbusz és ekhós szekér indul 
óránként a Kossuth téri volt ta-
xiállomás elől a Zuglógerbe.

A Kunok I. Világtalálkozójának programja

Fővédnökök: Nurszultan Abisuli Nazar-
bayev, a Kazah Köztársaság elnöke, a Kazahok  
Világszövetsége elnöke, Talgat Aszyluli Ma-
masev, a Kazahok Világszövetségének alelnö-
ke, Rashid Turaruli Ibrayev, a Kazah Köztár-
saság meghatalmazott magyarországi Nagykö-
vete,  Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnö-
ke, Mandúr László, az Országgyűlés alelnöke, 
Varga Mihály országgyűlési képviselő, Fejér 
Andor, a Jász-Nagykun–Szolnok Megyei Köz-
gyűlés elnöke, dr. Fazekas Sándor polgármes-
ter, országgyűlési képviselő, a Kunszövetség el-
nöke, Smuta Zsolt jászkun főkapitány, Dózsa 
Tamás Károly kiskun kapitány, Vass Lajos jász 
kapitány, Illéssy Ádám nagykun kapitány.

Díszvendégek: A Kun Összefogás Konzorci-

um településeinek és civil szervezeteinek kép-
viseletében Ficsór József, a Kun Összefogás 
Konzorcium elnöke, Kiskunfélegyháza polgár-
mestere, Főtiszteletű Bölcskei Gusztáv, a Ti-
szántúli Református Egyházkerület püspöke, 
Fazekas Róbert testvérvárosunk, a délvidéki 
kun település, Bácskossuthfalva   Helyi Közös-
ség polgármestere, Topolya Képviselő Testüle-
te elnöke (Szerbia-Délvidék),  Rafai Emil, Szé-
kelykeresztúr polgármestere, (Erdély-Románia, 
Zakariás István Szepsi polgármestere ( Felvi-
dék-Szlovákia), Christoph Schmidt Schwarz-
heide polgármestere (Németország), Colette 
Finet Longueau polgármesterasszonya (Fran-
ciaország), Andrzej Chinalski Krosno-Odr-
zaňskie polgármestere (Lengyelország)
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás 
III. emeleti lakás eladó. Tel.: 06/30-359-
5070.
Karcagon családi ház 4 szobás, 2 fürdő-
szobás, tetőteres, klímás, több fajta fű-
tési lehetőséggel, ipari árammal, fúrott 
kúttal, szerelő aknás alsó épülettel több 
generációnak sürgősen, áron alul eladó, 
ill. vállalkozásra is alkalmas. Budapesti 
csere is érdekel.  Tel.: 06/20-669-5366. 
2 szoba + nappalis családi ház eladó. 
Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 11,5 M Ft. Tel.: 
06/70-310-1751 v. 06/30-245-7147.
Debrecenben, a nagyerdei övezetben 
a Kossuth és az Agrár Egyetemhez gya-
log 10 percre frissen felújított kis közös 
költségű 4 emeletes tégla építésű tár-
sasházban földszinti, gázfűtésű, 1,5 szo-
bás, tehermentes lakás egyetemisták-
nak eladó. Befektetésnek kiváló ajánlat. 
Tel.: 06/70-300-9730.
Karcagon téglából épült, összközműves 
kisebb kertes ház építkezési lehetőség-
gel eladó. Érd.: Kg., Apavári u. 21. Tel.: 
06/70-273-7268.
Karcagon felújítandó kertes ház eladó 
vagy értékegyeztetéssel társasházi vagy 
szolnoki lakásra cserélném. Tel.: 06/70-
395-5263.
IV. emeleti 56 m²-es, erkélyes lakás rész-
letfizetésre vagy megegyezés szerint el-
adó. Tel.. 06/30-507-2187.
Ház eladó. Tel.: 06/20-531-2630 (dél-
előtti órákban).
Karcagon 2 szobás, fürdőszobás, kon-
vektoros, cserépkályhás, közművesített 
kertes ház a Kungát utcában eladó. I.ár: 
7,5 M Ft. Tel.: 06/20-373-6421 v. 06/30-
915-7644.
Eladó 2 szobás felújított, most festett, 
parkettás, új konvektoros, földszintes, 
új fürdőszoba – zuhanyzókabinos la-
kás. Kg., Széchenyi sgt. 26. Tel.: 06/30-
301-5886.
Téglából épült komfortos tanya sok 
melléképülettel, vízpart mellett, 2.400 
m²-es bekerített gyümölcsössel eladó. 
Villany, víz, kövesút van. Tel.: 06/30-229-
8516.
Cserépfalu-Bükkzsérc között, Bogácstól 
4 km-re 20 m²-es téliesített faház villan-
nyal, parkírozott udvarral, 1000 m²-es 
területtel, berendezéssel együtt eladó. 
Tel.: 59/312-274 (18 óra után).
Bakterház söröző eladó, a telken lévő la-
kóházzal együtt. Tel.: 06/30-754-7290.
Karcag, Tavasz utca 15. sz. alatt 100 m²-
es családi ház eladó. (Padlófűtés, kan-
dalló, műhely van.) Tel.: 59/401-447 (16 
óra után).
Ady E. u. 2. sz. alatt, III. emeleten, 52 m²-
es lakás felújítva, központi fűtéssel el-
adó. Tel.: 06/30-978-3330.
Garázs eladó Kg., Széchenyi sgt. 26. sz. 
alatt. Tel.: 06/30-546-4990.
Eladó vagy elcserélhető (I. emeletig) 
3 szobás kertes családi ház. Érd.: Kg., 
Reggel utca 29. Tel.: 06/20-230-3690.
Karcagon, a városközpontban, a 
Madarasi út 16. sz. alatt eladó 954 m²-
es telken 100 m²-es felújítandó ház mű-
hellyel, hátsó épülettel. Tel.: 06/30-393-
9013.
Karcagon cserépkályhás, gázkonvekto-
ros, 1,5 szobás családi ház eladó. U.itt 
cefre van eladó. Tel.: 59/400-802 (8 órá-
ig, délben és 18 óra után).

Vegyes
Tr a n s z c e n d e n t á l i s  M e d i t á c i ó ! 
Stresszoldás hatékonyan, természete-
sen. Tel.: 06/59-313-284 www.tmhirek.
hu
Eladó ülőfürdő kád, 2 szárnyas gará-
zsajtó. Érd.: Kg., Dózsa Gy. u. 46. Tel.: 
59/314-094.
Fűkaszáló gép és 2 db cserépkályha el-
adó. Tel.: 59/311-477.
Eladó 1 db Hajdu mosógép, 1 db gyer-
mek bicikli pótkerékkel, 1 db irodai for-
gószék. Tel.: 0670/613-6765.
42-es méretű menyasszonyi ruha eladó. 
Tel.: 06/30-647-7357.
Megkímélt állapotban lévő 3 funkciós 
babakocsi, 1 db bébihordozó 10 kg-ig 
eladó. Tel.: 06/30-463-2991. 
Eladó 2 db megkímélt állapotban lévő 
fotel. Tel.: 06/30-903-5227.
A nyári szélviharok, a böjti szelek ere-
jét megduplázva tarkítják szeméttel jár-
dáinkat, tereinket. Seprűimmel vegyen 
részt a tiszta városunkért mozgalom-
ban. Kapható a karcagi piacokon vagy a 
Takács P. u. 9/a. sz. alatt. Támasztó létra 
méretre ismét rendelhető Jani bácsinál. 
1 hetes Hévízi üdülőjog 4 személy ré-
szére 4*-os apartman hotelban eladó. 
Tel.: 06/30-583-4708. 
Raktározásra alkalmas helyiség zárt ud-
varban kiadó. Eladó 3 pár 6,60 m hosszú 
könnyűfém. Tel.: 06/30-922-8856.
Eladó 1 db halasi ajtólap (140x210) két-
szárnyú, fehér színű; 1 db lambériás aj-
tólap (140x210) kétszárnyú cseresznye-
színű. Az ajtók bontottak, tokuk nincs, 
de jó állapotúak. Tel.: 06/30-968-8090.
25 l-es fagyasztóláda, ami gázról és vil-
lanyról is működik. Tel.: 59/312-274 (18 
óra után).
Eladó 178x69 cm, 178x26 cm és 185x66 
cm-es dupla, szigetelt, üveglap, tanu-
ló íróasztal (3 fiók, emelhető magas-
ság), 80 l-es akvárium minden extrával. 
Megtekinthető egész nap. Tel.: 59/401-
093.
ELEGANT DIVAT ajánlata: AKCIÓ 10-50 
%. Kabátok, blézerek, nadrágok, szok-
nyák, felsők, topok, kardigánok, alkalmi 
ruhák, stólák, táskák, harisnyák, fehér-
neműk. Nyitva: 9-12 óráig, 14-17 órá-
ig, szombaton 9-12 óráig. Várom kedves 
vásárlóimat. Minden vevőm ajándékot 
kap! Karcag, Eötvös u. 10. sz.
Eladó 2 db nagy asztal 10 db fémvázas 
székkel – csak együtt (58.000 Ft); 1 db 
nagy szőnyeg (8.000 Ft); 1 db üvegla-
pos dohányzóasztal (8.000 Ft); 1 db ká-
véfőző (3.000 Ft). Érd.: Kg., Erkel F. u. 5. 
Tel.: 06/20-383-7129.
Jó állapotú bontott hullámpalát keresek 
megvételre (kis tételben is). Tel.: 06/70-
367-4387.
Eladó jó állapotú szekrénysor; üvegasz-
tal; 2+1-es bőr ülőgarnitúra; szőnyeg; 
sarokülő szép nagy fotellal; íróasztal; 
oroszlán királyos csillár; franciaágy fé-
sülködővel és éjjeliszekrénnyel. 06/30-
681-0454.
Kedves rosszullátó. 09. 04-én éjfél előtt 
elvitted a 100 Ft-os elől a kerékpáro-
mat. Többen is láttunk, de nem értünk 
utol. Tedd ugyan oda vissza, és nem je-
lentelek fel. Pénteken 18 óráig várok. 
Römer Yanis Neptun esernyőre csukha-
tó babakocsi eladó. Szürke színű, kön-
nyű, erős, jó állapotú. Ár: 28.000 Ft. Tel.: 
06/30-254-9237.

Jövedelemkiegészítés diákoknak is! Tel.: 
06/30-236-5858.
1930-as évekbeli hálószobabútor (2 
ágy, 2 szekrény, 2 éjjeli szekrény, 1 tük-
rös szekrény); 1 vitrines szekrény (2,20 
m hosszú); 1 polcos és 1 akasztós szek-
rény; szőlődaráló; szőlőprés és mustfo-
koló eladó. Tel.: 06/30-586-8213.
Keresek megvételre 220 V-os villanymo-
tort (1 kW felett), lehet ez daráló motor 
vagy kompresszor. Tel.: 06/20-248-9527.
Eladó 1 db kovácsüllő, 1 db gyalupad, 1 
db fatüzeléses bojler (kis hibával). Tel.: 
06/30-503-2884.
Eladó 6 m fél colos fekete cső; 20-
as lányka kerékpár (újszerű); 26-os 
Mountain bike férfi kerékpár; moto-
ros fűnyíró; tálalószekrény; szobaasztal; 
olajradiátor; villanybojler (50 l-es). Érd.: 
Kg., Kazinczy u. 8. Tel.: 06/30-897-6707 
v. 06/30-289-6816. 
Bontott beltéri ajtók, gyermek kerékpár 
olcsón eladók. Tel.: 06/30-740-6105.
Mosógép, centrifuga, 26-os női kerék-
pár, 1 db Camping kerékpár eladó. Tel.: 
59/314-892.

Állat
Fajtatiszta 9 hetes yorkie kislány ku-
tya eladó. Kétszer oltva, féregtelenítve. 
U.itt yorkie kannal fedezést vállalok. Tel.: 
06/70-397-8811.
Bicolor és tricolor beagle kiskutyák olt-
va, féregtelenítve eladók. Tel.: 06/70-
776-4575.
Fejős és vágni való kecskék eladók. Tel.: 
06/30-401-5737.
Cicákat adunk ajándékba szerető gaz-
dinak. Érd.: Kg., Erkel F. u. 5. Tel.: 06/20-
383-7129.
Őzbarna fejős kecske (12.000 Ft) és bir-
kák (400 Ft/kg) eladók, valamint szil-
va cefre (30 Ft/kg) eladó. Tel.: 06/30-
963-9942.
Németjuhász és puli kiskutyák cserélhe-
tők állatra, szemes takarmányra vagy el-
adók. Tel.: 06/30-393-3343.
3 hónapos, sziámi lány kiscica eladó. 
Tel.: 06/70-776-4575

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jelzá-
loghitel akár jövedelemigazolás nélkül 
is. Személyi hitelek, lakásvásárlási hitel. 
Több banki háttérrel! Teljes körű ügy-
intézés! Tel.: 06/70-314-4403 v. 06/30-
647-7324.
Biológia, kémia korrepetálást vállalok. 
Tel.: 06/30-403-6062.
Mindenféle javítást, cipzár cserét, felhaj-
tást, méretre munkaruhát, férfi szövet 
és bársony nadrág varrását rövid határ-
időre vállalom. Tel.: 06/70-300-9730.
Öregek gondozását, takarítást vállalok. 
Tel.: 59/401-447 (16 óra után)
Motoros láncfűrésszel fakivágást és fel-
vágást vállalok hazaszállítással vidékről 
is! Tel.: 06/30-336-6142.
Vállalok özvegy, magányos személyek-
nek – legyen idős néni vagy bácsi – be-
vásárlást, gyógyszertárba vagy postára 
menni. Magányos egyedülállók előny-
ben. Tel.: 59/400-802.

Gépjármű
4,5 LE léghűtéses TOMOS csónakmotor 
eladó. Tel.: 06/30-985-4098.

Apróhirdetés
Általános információk
 Karcag Városi Ön-

kormányzat Polgár-
mesteri Hivatala

 Tel.: 59/500-610
 E-mail: phkarcag@

ph.karcag.hu
 www.karcag.hu
Kiadványok, ajándék-

tárgyak árusítása
 Tourinform Iroda, 

Karcag
 Illyés Attila
 Tel.: 59/503-225
 E-mail: karcag@tour-

inform.hu
Kiállítások, koncertek:
 Déryné Művelődési 

és Ifjúsági Központ
 Bolgovics Andrásné, 

Czimbalmos Ágnes
 Tel.: 59/503-402, 

59/503-403, 59/503-
224

 E-mail: info@deryne-
karcag.hu

 www.derynekarcag.
hu

 Pazár István
 Tel.: 70/242-7485
 Varga Nándor
 Tel.: 70 /946-3313
 Györffy - Villám 

András 
 Tel.: 20/928-2504
Kiállítás, filmvetítés
 Karcagi Ifjúsági Ház
 Mulicz Ferenc
 Tel.: 59/300-857
 E-mail: ifihazkar-

cag@externet.hu
 Nagy Emese
 Tel.: 20/263-7444
 E-mail: karakon-

csar@citromail. hu
Könyvbemutató, pályá-

zatok, kiállítás
 Városi Csokonai 

Könyvtár
 Nagy Mihályné, dr. 

Kasuba Jánosné, Sza-
bó Péterné

 Tel.: 59/503-152
 E-mail: vcsk@mail.

vcsk.hu
 Dr. Nyíri Lászlóné
 Tel.: 59/311-852
Tudományos konfe-

rencia
 Jász-Nagykun-Szol-

nok Megyei Múzeu-
mok Igazgatósága

 Dr. Bartha Júlia
 Tel.: 56/421-602, 

20/597-3221
 E-mail: julia.bartha@

freemail.hu
Fotókiállítás
 Györffy István Nagy-

kun Múzeum
 Dr. Nagy Molnár 

Miklós
 Tel.: 59/312-087
 E-mail: karcagimu-

zem@kun-land.hu
Műemlék Morgó Csár-

da avatóünnepsége
 Polgármesteri Hivatal
 Nyester Ferenc
 Tel.: 30/746-1920 
 Farkas Renáta
 Tel. :30/549-4591
 E-mail: nyester@

ph.karcag.hu

Testvérvárosokból ér-
kezett „Polgárok Ta-
lálkozója”

 Polgármesteri Hivatal
 Hodos Julianna, Kon-

czi Fruzsina
 Tel.: 59/500-640, 

59/500-675
 E-mail: hodosj@

ph.karcag.hu, kzsi-
na@ph.karcag.hu

 „Karcag testvérváro-
saiért” Közalapítvány 
Kuratóriuma

 Kovács Mária, Ecsedi 
Irén

 Tel.: 30/413-9420, 
Tel.:30/447-9309

 E-mail: kovacs.ma-
ria73@t-online.hu

 kiskulcsos@freemail.
hu

V. Kun Hagyományok 
Napja

 „Pusztai Róka” No-
mád Hagyományőrző 
Egyesület

 Tel.: Bene Sándor 
20/981-7791, 

 E-mail: sanyi.bene@
freemail.hu,

 www.
pusztairoka.5mp.eu

 Kováts Mihály Hu-
szár Emlékraj

 Tóth Endre 30/289-
9972

 E-mail: toth@szim-
metria.hu

 Karcagi Kunlovarda
 Mészáros Zsolt 

20/924-2533
 E-mail: essen@axele-

ro.hu
 Sport Szolgáltató 

Központ
 Kálmán Imréné
 Tel.: 30/299-8638
Népművészeti kirako-

dóvásár 
 Déryné Művelődési 

és Ifjúsági Központ 
 Bolgovics Andrásné
 Tel.: 59/503-224
 E-mail: info@deryne-

karcag.hu
 Karcagi Nagykun 

Népművészek Egye-
sülete

 Dr. Nagy Molnár 
Miklós

 Tel.: 59/312-087
 E-mail: karcagimu-

zem@kun-land.hu
Hungária Komondor 

Klub Országos Klub-
kiállítás

 Udvardyné Lukács 
Ilona

 Tel.: 30/951-5018
 icakom@monornet. 

hu
 Korponai Brigitta
 Tel.: 30/552-8156
 E-mail pappjoe@emi-

telnet.hu
„Ketel útján”
 Bolgovics Andrásné
 Tel..: 59/503-224
 E-mail: info@deryne-

karcag.hu
 Nagy Emese
 Tel..: 20/263-7444

 E-mail: karakon-
csar@citromail. hu

Bionap - konferencia, 
főzőverseny

 Nimród Bioszálloda 
és Étterem

 Id. Hubai Imre
 Tel.: 30/330-3076
 Tel.: Ifj. Hubai Imre 

30/915-3174
 E-mail: office@bioho-

telnimrod.hu
 www.biohotelnim-

rod.hu
 www.hubai.hu
 www.hubaikerteszet.

hu
Kopjafa avatás
 Polgármesteri Hivatal
 Garai Katalin
 Tel.: 59/500-638, 

30/436-0466
 E-mail: garai@

ph.karcag.hu, 
Csokonai dombormű 

avatása
 Karcagi Nagykun Vá-

rosvédő Egyesület
 Györfi Sándor
 Tel.: 30/953-7189
 E-mail: gyorfi.san-

dor@t-online.hu
 Euro Kft.
 Szatmári János
 Tel.: 20/214-9168
 E-mail: eurokft@free-

mail.hu
 Polgármesteri Hivatal 

Garai Katalin
 Tel.: 59/500-638, 

30/436-0466
 E-mail: garai@

ph.karcag.hu
Ökumenikus istentisz-

telet, záró ünnepség, 
hangverseny

 Református Egyház-
község

 Koncz Tibor
 Tel.: 59/312-243
 E-mail: refkarcag@

enternet.hu
 Római katolikus egy-

házközség
 Galsi János plébános
 Tel.: 59/401-655
 E-mail: karcag@szen-

tistvan.t-online.hu
 Polgármesteri Hivatal
 Garai Katalin
 Tel.: 59/500-638
 E-mail: garai@

ph.karcag.hu
 Déryné Művelődési 

és Ifjúsági Központ
 Fagyalné Kirják Ág-

nes
 Tel.: 59/503-224
 E-mail: info@deryne-

karcag. hu
Kereskedelem, vendég-

látás
 Polgármesteri Hivatal
 Lőrincz Mária, Sánt-

ha Lajos
 Tel.: 59/500-631, 

20/568-6956
 E-mail: lorincz@

ph.karcag.hu
 santal@ph.karcag.hu

Információk
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Szeptember 18. péntek
 Másnaposok
 Amerikai vígjáték
Szeptember 19. 

szombat
 Közellenségek
 Feliratos amerikai film
Szeptember 22. kedd
 Légy a holdon (3D)
 Belga animációs film
Szeptember 25. 

péntek
 Mamma mia!
 Angol-amerikai zenés 

vígjáték
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2009. szeptember 18. péntek, 
szombat, vasárnap, hétfő

18.00  Műsorajánlat
18.05  Mazsorett fesztivál I. rész
19.05  Nagykunsági Krónika – vá-

rosi közéleti magazin
 Aktuális kérdések
 - stúdióbeszélgetés
 vendég: Hubai Imre, téma: 

MAGOSZ gyűlés Karcagon
 Karcagi hírek
 - Vadásznap
 - Interjúk a 150 éves ma-

lomnál
 - Horgászverseny
 Háttér
 F. Kaszás Katalin stúdióven-

dége Antalóczi János
20.10  Önkormányzati ülés

2009. szeptember 22-23. /kedd, 
szerda

18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek hozzám – reformá-

tus istentisztelet

19.10  Megyei tükör –magazin
19.40  Karcag Sport – futballmér-

kőzés közvetítése
 Karcag - Jászárokszállás
21.10  Főtéri randevú

2009. szeptember 24. csütörtök
18.00  Műsorajánlat
18.05  Mazsorett fesztivál II. rész
19.05  Nagykunsági Krónika – vá-

rosi közéleti magazin
 Aktuális kérdések
 - stúdióbeszélgetés
 Karcagi hírek
 - Városi beruházások meg-

tekintése dr. Fazekas Sán-
dor polgármester úrral

 - Vesszőfonó kiállítás
 - Lovasok jöttek Kazahsz-

tánból
 - Testvérvárosunk lett Kun-

szentmiklós
 Háttér
20.10 Kárpáti Jenő könyvbemuta-

tója 

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Internetes élő adásunk elérhető: www.karcagtv.uw.hu/onlinetv 

www.karcag.hu oldalakról

Labdarúgás

Lapzárta: kedd 12 óra

TÁJÉKOZTATÓ

A közúti közlekedésről szó-
ló 1988. évi I. törvény 2009. 
augusztus 1-jén hatályba lé-
pett módosítása miatt a biz-
tonsági öv, a gyermekbiz-
tonsági rendszer, a motor-
kerékpár-bukósisak és a 
mobil rádiótelefon haszná-
latára vonatkozó rendelke-
zések megsértői közigazgatá-
si eljárás keretében közigaz-
gatási bírság megfizetésére 
kötelezhetők. 

Korábban ezek a cselekmé-
nyek helyszíni bírsággal, illet-
ve szabálysértési eljárás során 
szabálysértési bírsággal vol-
tak sújthatók és közúti közle-
kedési előéleti pontot kellett 
kiszabni.

A közigazgatási eljárás so-
rán a fenti szabályszegő ma-
gatartást tanúsító elköve-
tőkkel szemben közigazga-
tási bírság kiszabására kerül 
sor, amelyek jogszabályban 
rögzített összegei a követke-
zőképpen alakulnak:

Menet közben kézben tar-

tott mobil rádiótelefon hasz-
nálat miatt lakott területen 
10.000, lakott területen kí-
vül 15.000, autóúton vagy 
autópályán 20.000 forint.

A gyermekbiztonsági 
rendszer használatának el-
mulasztása miatt lakott te-
rületen 15.000, lakott terü-
leten kívül 30.000 forint, 
autóúton vagy autópályán 
45.000 forint.

A biztonsági öv és a mo-
tor k e r é k p á r - bu k ó s i s a k 
használatának elmulasztá-
sa miatt a vezető és a jármű 
utasa(i) is felelős(ek), a bír-
ság mindkét esetben lakott 
területen 10.000 lakott terü-
leten kívül 20.000, autóúton 
és autópályán 30.000 forint.

A közigazgatási bírság ki-
szabása esetén közúti közle-
kedési előéleti pont kiszabá-
sára nem kerül sor, kiponto-
zódni tehát nem lehet, azon-
ban az intézkedő rendőr sem 
mérlegelhet a bírság összeg-
ében.
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Anyakönyvi hírek
Születés 

Nagy Kinga – Varga István
Kg., Kórház u. 8/b. Kinga, 
Csenge
Balogh Anikó – Kiss Attila
Kg., Pacsirta u. 6.  Anikó
Kun Mária – Szőke László
Kg., Északi utca 8. 
 Dorina Julianna
Icsó Irén – Nagy Sándor
Kg., Szélmalom utca 5. 
 Boglárka
Kabai Mária – Bakó János Pál 
Kg., Bíró utca 23.  Renátó
Makai Mária – Koczka Bálint
Kg., Rába utca 34.  Nóra
Komlósi Erika – Birinyi Zsolt
Kg., Tőkés utca 2.  Bence
Jász Etelka – Orvos Nagy László
Kg., Sándor utca 29.  László
Bánhegyesi Katalin – Széll Imre
Berekfürdő, Tatárülés u. 7. 
 Zalán
Egri Ilona - Németh Krisztián
Kg., Damjanich u. 48. Viktor

Halálozás
Erdődi Ferencné (Sztrelkó 

Mária)
 Kg., Árok utca 6. (1926.)
K. Tóth Andrásné (Kovács Re-

beka)
 Karcag (1920.)
Tyukodi Pálné (Lázók Aranka)
 Kg., Délibáb utca 72. 

(1931.)

Karcag – Jászárokszállás 
3:1 (2:0)

Karcag, 140 néző. Jv.: Tyu-
kodi J. (Fehér, Lendvai)

Karcag: Móga, Kéki (Borsi 
A.), Orosz, Lévai (Varga L.), 
Bujdosó, Erdei, Nagy D., Ebe-
keme, Nagy R., Sindel (Szabó 
D.), Kardos (Hajdu T.)

Játékos-edző: Orosz István.
A nyolcadik percben Ko-

vács 25 m-es szabadrúgását 
Móga a bal sarok elől kiütöt-
te. A tizennegyedik percben 
Bujdosó bal oldalról Erdeinek 
ívelt, aki a jobb sarokba bom-
bázott (1:0). A harminchete-
dik percben Nagyar R. sza-
badrúgása egy vendég védő-
ről Nagy D. elé került, akinek 
lövése egy védőről megpat-
tanva a kapu közepébe vágó-
dott (2:0). A hetvenkettedik 
percben Varga L. balról be-
adott, majd Erdei lapos lövése 
a kapus kezéről kiperdülve a 
bal alsó sarokba gurult (3:0). 
A hetvenötödik percben egy 
jobbról érkező beadást Ördög 
a kapu közepébe fejelte (3:1). 

Jók: Erdei, Bujdosó, Kéki 
ill. Csomor, Ivong, Kóczián

Orosz István: Az idei sze-
zon leggyengébb játékával si-
került itthon tartani a három 
pontot.

Csikós József: A jelenle-
gi helyzetünkben a pályán lé-
vők mindent megtettek, hogy 
jobb eredményt érjenek el.

Ifjúsági mérkőzés 

Karcag – Jászárokszállás 
2:1

Góllövők: Fodor Bence, Ke-
rekes.

U 13-as korosztály: Gro-
sics Akadémia Gyula – Kar-
cag 4:0

U 15-ös korosztály: Gro-
siscs Akadémia Gyula – 
Karcag 5:0

Megyei III. osztályú 
labdarúgó bajnokság

Rákócziújfalu – Agrosp-
rint Karcag II. 4:1 (3:0)

Rákócziújfalu, 100 néző. Jv.: 
Bíró

Agrosprint Karcag II.: Gá-
nyai, Kovács Cs., Szabó I., L. 
Kis, Kovács II. Cs., Labonc, 
Varga Zs., Bíró Cs., Horváth 
D., Oláh, Lajkovics

Játékos-edző: Varga Zsolt.
Vasárnap az Agrosprint 

Karcag II. hazai ellenfele 16 
órakor Örményes együttese 
lesz.

B. I.

Megyei I. osztályú 
labdarúgó bajnokság

12

Szeptember 18. péntek
Berek – Kiss A. úti

Szeptember 19. szombat
 Berek – Kiss A. úti - nyitva
Szeptember 20. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti
Szeptember 21. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Szeptember 22. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Szeptember 23. szerda
 Berek – Kiss A. úti
Szeptember 24. csütörtök
 Betánia – Széchenyi sgt.
Szeptember 25. péntek
 Kígyó – Horváth F. úti

Gyógyszertári 
ügyelet
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Az első ízben meg-
rendezett Karcag kupa 
U-9 gyermeklabdarú-
gó tornán szép győzel-
met aratott kölyökcsa-
patunk. Kitűnő idő-
ben, kifogástalan kö-
rülmények között a 
karcagi műfüves pá-
lyán megrendezett tor-
nán igazán remek mér-
kőzéseket láthatott a 
szépszámú nézősereg. Csapa-
tunk Szolnok 1-2, Gyöngyös, 
valamint Jászberény csapatait 
utasította maga mögé.

A torna végeredménye: 
1. Karcag, 2. Szolnok (1), 3. 
Jászberény, 4. Gyöngyös, 5. 
Szolnok (2).

A győztes csapat játékosai: 
Erdős Róbert, Balajti János, 
Czinege Tamás, Czombos 
Bence, Karsai Bálint, Molnár 
János, Csontos György, Tóth 
Roland, Kiss Sándor, Kovács 
Gergely, Újfalvi Csaba, Balla 
Gergely. Edző: Antal Lőrincz

A helyi vállalkozók felaján-
lásával külön díjazva lettek: A 
torna legjobb mezőnyjátéko-

sa:  Ángyán Richárd (Szolnok 
1), a legjobb kapus: Rácz Pat-
rik (Jászberény), a legjobb ha-
zai játékos: Csontos György, 
gólkirály: Tóth Roland (Kar-
cag, 5 gól).

A csapatok vezetői a torna 
után megegyeztek, hogy jö-
vőre veletek, ugyanitt!

A torna sikeres megren-
dezéséért köszönet az aláb-
bi támogatóknak: Karcag Vá-
ros Önkormányzata, Karca-
gi Sportegyesület Labdarúgó 
Szakosztálya, Ökrös Gábor, 
Laboncz János, Deák Sándor, 
Baranyai Imre, Fülöp Gábor, 
Nagy János karcagi vállalko-
zóknak.

Czinege János

Győzelem az utánpótlástornán


