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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Quattro Optika
Karcag, Dózsa Gy. u. 2.                Telefon: (59)312-219

Februári akció!
Február 2–28-ig

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-13, 14-17 óráig

Computeres szemvizsgálat (14 éves kor felett): 

kedd 14-17, szerda 10-12 óráig

Kérjük, a várakozás elkerülése érdekében 

a vizsgálat időpontját 

az (59)312-219-es telefonszámon egyeztetni.

 ingyenes computeres szemvizsgálat
 (szemüveg elkészítése esetén)

 vékonyított szemüveglencsék 10%-os kedvezménnyel

 minden napszemüveg 20% kedvezménnyel

 ajándék szemüvegtisztító és páramentesítő folyadék
 (szemüvegvásárlás esetén)

Néhány éve, az egykori Vá-
rosgondnokságot az önkor-
mányzat három részre bon-
totta, amely azóta megosztott 
feladatkörökkel működik to-
vább. Kevésbé köztudott, 
hogy a városi tulajdonban lé-
vő ingatlanok kezelését ezen 
belül, hogyan oldja meg a vá-
ros. Ezért megkerestük Ken-
tési Sándort, a Nagykun Ház 
Ingatlankezelő Kft. ügyveze-
tőjét, akivel eddigi, és jövő-
beli tevékenységükről beszél-
gettünk.

- A Nagykun Ház Kft. vi-
szonylag fiatal intézménynek 
számít a városban. Az önkor-
mányzat annakidején komoly 
átszervezést hajtott végre a Vá-
rosgondnokságot illetően. Mi-
lyen megfontolásból, milyen 
feladatokkal jött létre az önök 
intézménye?

- A kft. 2007. márciusában 
jött létre. Akkor, a Karcag Vá-
rosi Önkormányzat úgy dön-
tött, hogy a korábbi intéz-
ményt, a Városgondnokságot 
három részre osztja. Egy meg-

maradt, csökkentett tevékeny-
ségi körrel a gondnokság mel-
lett létrehozta a környezet-
védelmi kft-ét, és a Nagykun 
Ház Ingatlankezelő Kft-ét. A 
célja az volt, hogy a tulajdo-
nában lévő mind lakás, mind, 
pedig nem lakás céljára szol-
gáló helyiségeket – itt főleg 
üzletekre és garázsokra kell 
gondolni – kezelje, valamint 
átvilágítsa, annak érdekében, 
hogy a testület jobban átlássa 
milyen ingatlanállománnyal 
is rendelkezik az önkormány-
zat. Ebbe bele kell érteni olyan 
épületeket is, amelyek nem 
a  városközpontban, hanem 
szétszórtan, a város más terü-
letein vannak. Ilyenek például 
a Rónai malom, vagy a tech-
nikum területén elhelyezkedő 
szolgálati lakások.

- Mi volt az átvilágítás leg-
főbb szempontja?

- Fel kellett mérni, hogy 
melyek azok az ingatlanok, 
amelyek esetében a lakbér 

Papi Lajos: Dózsa Györgyöt ábrázoló bazalt  mellszobra a 
Dózsa György  út 9.sz .lakóépület mellett állott több évtize-
den keresztül. Az elmúlt évben Györfi Sándor szobrászmű-
vész, felújította az alkotást és új, a szoborhoz méltó talapza-
tot készített. Az alkotás jelenleg a Déryné Művelődési és If-
júsági Központ előtti téren egy jelképes kunhalmon áll. Fel-
újítását és a talapzat kialakítását az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium által a „Reneszánsz év” alkalmából meghirde-
tett, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lek-
torátus által támogatott nyertes pályázat és a „Karcagért” 
Közalapítványtól kapott támogatás tette lehetővé.

A névadó tudós 1884. feb-
ruár 11-én született, ezért 
ezek az események az előt-
te való tisztelgést, az örök-
ségről tett számadást jelen-
tik. Az ünnepség eleinte egy 

vagy két napos megemlékezés 
volt, de hamar bővülni kez-
dett, a 2009. évi pedig febru-
ár 7-től március 7-ig tart. A 
program már az elejétől az is-
kolai bemutatók mellett hon-

ismereti-helytörténeti pályá-
zatok eredményhirdetését, 
kiállításokat is magába fog-
lalta, de 1994-ben például ek-
kor jelent meg A mi iskolánk 
című intézménytörténet. Tíz 
éve rendezték meg először a 
Györffy Néptánc Gálát. Mivel 
az iskolában megvan a lehe-
tőség, hogy az A és B osztá-
lyos tanulók heti egy órában 
néptánccal foglalkozzanak, a 
gála remek alkalmat jelent a 
fellépésre. Sőt, ilyenkor több 
környékbeli településről is ér-
keztek táncosok, s ahogy ez a 
mostani gála megnyitójában 
elhangzott, egy-egy alkalom-
mal négyszáz táncost és hu-
szonöt koreográfiát láthatott 
a közönség.

A 10. évfordulóra nem ér-
keztek vendégek. Február 7-
e délutánján a Györffy Ist-
ván Általános Iskola alsós és 
felsős táncosaié, és a műve-
lődési központ néptánc cso-
portjaié volt a Déryné szín-
pada, ahol a Sugalló zenekar 
húzta a talpalávalót. Minden 
osztály egy-egy produkciót 
mutatott be, s a meghajláskor 
felcsattanó vastaps is jelez-
te, hogy a sok-sok gyakorlás 
nem volt hiábavaló. Ahogy 

Látogatási tilalm a Kátai Gábor 
Kórházban

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket hogy, járványügyi érdekből intéz-

ményvezetői jogkörömnél fogva az influenzaszerű megbe-
tegedések számának jelentős növekedése miatt a fertőzés 
veszélye és a járvány megelőzése érdekében a Kátai Gábor 
Kórházban az alábbi ellátó helyeken 2009. február 5- től 
látogatási tilalmat rendelek el:
 Belgyógyászati típusú mátrix B1 ápolási egysége (Cse-
csemő – és gyermekgyógyászati profil)
 Sebészeti típusú mátrix O3 ápolási egység Szülészet-
Nőgyógyászati betegeket ellátó egysége
 Sebészeti típusú mátrix O4 ápolási egysége (Újszülött 
ellátás)
 Általános Intenzív és Anaeszteziológiai osztály

A látogatási tilalom feloldásig érvényes.
Karcag, 2009 február 5.

Dr. Tóth Katalin
főigazgató

Györffy Napok 2009

Márkus 
Ica megyei 

Művészeti-díjas
Írásunk a 4. oldalon

Ingatlankezelés, 
városrehabilitáció

A város legrégibb oktatási intézményének tekinthető egy-
kori Fiúiskola az esztendők során jelentős átalakuláso-
kon ment keresztül. Évszázados nevét és státuszát az 1960-
as években, a koedukált oktatás bevezetésével veszítette el, 
bár még ebben az évtizedben sok-sok kitűnő diákja egyiké-
ről, a néprajz professzorává lett Györffy Istvánról nyert el-
nevezést. Aztán tovább-tovább forogván az idő, régi épüle-
téből is új helyre költözött, de ez mit sem tesz, mert hagyo-
mányait, magas színvonalát és a névadó szellemiségét is vit-
te magával. Annyira, hogy a másfél évtizedes múltú Györffy 
Napok iskolai rendezvénysorozat manapság már városi, sőt 
térségi esemény.

Folytatás a 3. oldalon

Folytatás a 3. oldalon
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Közéleti szilánkok

Diktatúra, 
„diszkrét báj” 

nélkül…
Jó néhányan eddig is éreztük, 

hogy torz, deformált demokráciában 
élünk. Azzal, hogy a miniszterelnök 
most minden szemrebbenés és arc-
pirulás nélkül bejelentette, hogy a 
rendőrséget közvetlen politikai irá-
nyítás alá kívánja helyezni (magya-
rán; ő mondja meg, hogy a rendőr-
ség mit tehet és mit nem), félreért-
hetetlenül manifesztálja a diktatúrát. 
Ezek után már valóban elgondolko-
dom egyik régi barátom – első hal-
lásra naivnak tűnő – feltételezésén; 
a veszprémi tragédia mögött, lehet, 
hogy a kormány titkosszolgálatának 
a machinációi állnak. Ahogy leírom 
a mondatot, a háttérben a Hír Tv be-
szélgető műsorában az egyik bete-
lefonáló is szinte szó szerint ezeket 
mondja. Bár nem szeretem ezeket 
a beszélgető műsorokat, mert ne-
hezen szűrhetők ki, a „szókimondó” 
provokatőrök és a jóindulatú „zagy-
vaságok” sem. De ez most lényeg-
telen. A Magyar Hírlap c. napilap el-
leni miniszterelnöki kirohanás is pél-
dátlan és méltatlan egy demokráci-
ához, innen egy lépés az újság- és a 
könyvégetés! Ez ellen természetesen 
tiltakozni kell, de ennél is fontosabb 
a személyes szabadságjogok védel-
me és a szegénység megállítása, hi-
szen minél nagyobb tömegek kerül-
nek a szegénység küszöbére, vagy 
alá, képtelenek az összefüggések 
fölismerésére. Évek óta látjuk, hogy 
nem trükkök, hanem gazembersé-
gek százaival bitorolják  a hatalmat 
az MSZP-SZDSZ (páros–páratlan) ve-
zetői. Pontosabban: a „Központi Bi-
zottságuk”. Akik kilóra veszik meg a 
többségi választók véleményét való-
jában formáló média-embereket.

Amit pedig ez a kormány a romák 
helyzetének javítása címén előad: az 
már a legalja alatt van. Ez a tudatos 
roma (vagy cigány) és magyar szem-
beállítás valóban indulatokat korbá-
csoló. Tisztán és világosan kellene 
látni mindenkinek, hogy ez az SZDSZ 
és az MSZP-ben lévő szdszesek bűne. 
Akik még attól sem riadnak  vissza, 
hogy netán rendkívüli állapotokat 
vezessenek be, hogy ne lehessen a 
választásokat megtartani!!!

Tehát nem általánosságban 
kell a roma társadalomra haragud-
ni, nem általánosságban kell a szo-
cialistákra haragudni, hanem a bol-
sevik mentalitású vezetőikre! Tűrhe-
tetlen, hogy ez a kormány a helyén 
van! De hogy az igazi helyén legyen 
- bármennyire is nehéz – de vélemé-
nyem szerint, indulatok nélkül érhe-
tő el. Igaz, hogy „betelt a pohár”, de 
Orwell után szabadon; a politikai „ál-
latfarm” felszámolása - különösen 
megkergült állatok esetében - az ál-
lati ösztönök pontos felismerése nél-
kül, pontosabban a „konkrét helyzet, 
konkrét elemzése” nélkül, nehezen 
megvalósítható…

- ács -

HÍREK
Horváth Tibor és Horváth 

Tiborné bőrművesek kiállítá-
sa 2009. február 20-ig tekint-
hető meg a Györffy István 
Nagykun Múzeumban.

A Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központban február 
26-án (csütörtökön) 10 óra-
kor A kis hagymafiú törté-
nete a MASZK Bábszínház 
előadásában.

Belépő: 350 Ft.

Február 27-én (pénteken) 
16 órakor Kirakat – Ilyenek 
vagyunk 2009. Bemutatko-
zási lehetőség 3-99 éves ifjak 
és örökifjak részére.

2009. február 16-án 
(hétfőn) 17 órakor a Déryné 

Művelődési és Ifjúsági 
Központ mozitermében 
FILMKLUB sorozatot 
indítunk nagysikerű 
magyar filmekből. 

Elsőként a Karcagon 
forgatott 

ISTEN ŐSZI 
CSILLAGA 

című filmet tekinthetik 
meg az érdeklődők 

Avar István, Páger Antal, 
Törőcsik Mari, Sinkovics 

Imre főszereplésével.
Belépés díjtalan!

DROG-PREVENCIÓS ELŐADÁS
A KARCAGI IFJÚSÁGI HÁZBAN

Amit a drogokról tudni kell:
• A szenvedélyekről általában, mikor beszélünk szenve-

délyről és betegségről.
• Fogalmak: káros szenvedélyek, élni és visszaélni, ha-

tárok.
• A drogok csoportosítása.
• A drogokról és a kábítószerekről, azok veszélyeiről.
• A drogok hatásai, testi és lelki függőség kialakulása.
• Egészségkárosító hatása, veszélye a társadalomban.
• Szituációs játékok.

Az előadás időpontja: 
2009. február 19. (csütörtök) 15.00 óra
Helyszíne: 
Karcagi Ifjúsági Ház emeleti nagyterem
Előadó: 
Gesztelyi Tamás-Kortársak Az Egészséges Fiatalokért 

Egyesület

 A következő hónapok tervezett témái: 
- A dohányzás és az alkohol veszélyei
- A szexualitás veszélyei
- A viselkedéses szenvedélybetegségekről
- A hatékony konfliktuskezelés
- Bűnmegelőzés
- Környezetvédelem

MEGHÍVÓ
A Kátai Gábor Alapítvány első ízben rendezi meg 

jótékonysági célt szolgáló estjét,
melyre szeretettel hívjuk és várjuk a városunk 

kórházát segíteni szándékozókat.

Időpontja: 2009. február 21. 19 óra

Helyszíne: Karcag, Déryné Művelődési és Ifjúsági Köz-
pont II.emeleti díszterme

 A jótékonysági est védnökei: 
Dr.Fazekas Sándor Karcag város polgármestere, ország-
gyűlési Képviselő
Varga Mihály országgyűlési képviselő
Dr. Tóth Katalin, a Kátai Gábor Kórház főigazgatója
Kátai Gábor Alapítvány kuratórium tagjai
Az alapítvány a rendezvény tiszta bevételét a kardioló-
giai őrző műszerezettségének fejlesztésére kívánja for-
dítani.
Az est folyamán fellépő vendégek: Melody Társastáncklub
Sergio Santos latin énekes
A zenét a Puhl Band zenekar szolgáltatja, a finom vacso-
ráról az ESSEN Kft. gondoskodik.
Részletes felvilágosítás, belépő jegy igénylése: 06/30-983-
0547 telefonon 

A Déryné Művelődési és If-
júsági Központ évente ren-
dezi meg a már hagyomá-
nyosnak tekintett mesemon-
dó versenyét, a Csiga-biga 
Palotát.

Idén, január 26-án az álta-
lános iskolák 1-2. osztályo-
sai, 28-án pedig az óvodások 
mérhették össze mesemon-
dó tehetségüket, Lázár Ervin 
és Csukás István meséi közül 
választhattak.

Mindkét napon 20-20 gye-
rek mesélését csodálhatta 
meg a zsűri és bizony elég ne-
héz helyzetben volt amikor 
dönteni kellett, hisz a nem 
annyira könnyű meséket is 
nagyon frappánsan oldotta 
meg mindenki.

Helyezettek és különdíja-
sok:

Általános iskolások (a zsűri 
tagjai: Szarka Lászlóné, Soós 
Lilla és Gánóczy Ferenc), 

I. helyezett: Madarász Or-
solya (Györffy István Ált. 
Isk., fp: Boldizsár Istvánné), 
II. helyezett: Kálmán Melinda 
(Kováts Mihály Ált. Isk., fp: 
Kiss Ferencné), III. helyezett: 
Cs. Szabó Hanna (Karcagi 
Nagykun Református Iskola, 
fp: Kecsmár Lászlóné)

Különdíjasok:Antal Fanni 
(Kováts Mihály Ált. Isk., fp: 
Magyar Sándorné), Kovács 
Kira (Györffy István Ált. Isk., 
fp: Szakályné Kolláth Emese), 
Orvos-Nagy István (Kiskul-
csosi Ált. Isk., dr. Szabó Já-
nosné)

Óvodások (a zsűri tagjai: 
Szathmári Lajosné, Molnár 
Józsefné és Szabó Péterné)

I. helyezett: Putyora Dóra 
(Csokonai Úti Óvoda, óvoda-
pedagógusok: Benéné Kecske-
méti Anna és Konczné  Pecze 
Margit), II. helyezett: Varga 
Petra (Táncsics Körúti Óvo-
da, óvodapedagógusok: Kiss 
Imréné és Gál Andrásné), III. 

helyezett: Molnár 
Petra (Csokonai 
Úti Óvoda, óvo-
dapedagógusok: 
Kisariné Kálmán 
Enikő és Lövei 
Gáborné), III. he-
lyezett: Cséti Má-
té Levente (Tán-
csics Körúti Óvo-
da, óvodapeda-

gógusok: Kiss Imréné és Gál 
Andrásné)

Különdíjasok:Kiss Fan-
ni (Takács Péter úti Óvoda, 
óvodapedagógusok: Posztós-
né Kovács Éva és Tapasztó La-
josné), Tóth Nikolett és Kisa-
ri Kitti (Kuthen úti Óvoda, 
óvodapedagógusok: Medgye-
si Imréné és dr. Kozákné Győ-
ző Erika)

Tartalmas két délutánban 
volt része úgy a hallgatóság-
nak, mint a zsűritagoknak és 
a Művelődési Központ dol-
gozóinak. Mindenki számá-
ra örömet szerzett, hogy ilyen 
nagy számú színvonalas elő-
adásmóddal rendelkező me-
semondó-palántával találkoz-
hatott.

Ezúton szeretnénk megkö-
szönni a gyerekek, a felkészí-
tő óvoda- és iskolapedagógu-
sok, valamint a szülők és a 
zsűri áldozatkész munkáját.

Bolgovics Andrásné és 
Czimbalmos Ágnes

Déryné Művelődési és
Ifjúsági Központ

Az igazságtevő nyúl, Sün Balázs, Gombóc 
Artúr és társaik
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Ha valaki végigböngészi a 
megyei lapot, vagy megnéz 
pár internetes oldalt, hamar 
észreveheti, hogy ki se lát-
szunk a télre időzített gaszt-
ronómiai eseményekből. Nap-
korról már írtunk, a túrke-
vei böllérverseny most hétvé-
gén lesz, s pont a kettő közé, 
február 6-7-re esett a derecs-
keiek „Ízig-vérig disznótor” 
című rendezvénye, amely-
re a tizenkét testvér és baráti 
(köztük 4 erdélyi és egy felvi-
déki) településük képviselőit 
hívták meg. Karcag város ön-
kormányzatának csapatát Ró-
zsa Sándor jegyző úr vezette. 
Tagjai: Nyester Ferenc és fe-
lesége, Újfalusi Ferenc és fele-
sége, Papp Viktória, Kacsándi 
István és édesanyja, Kovács 
Mária és testvére, Juhász Já-
nos, Kurucz István, Kréz Ta-
más, Szabó György voltak. A 
versenyző csapatok részére a 

vendéglátók biztosítottak egy 
120 kg-os disznót és a böllér-
szerszámokon kívül minden 
egyéb felszerelést. A feladat a 
disznó hagyományos levágá-
sa és feldolgozása volt. A zsű-
ri értékelte a szúrást, a fogó-
pálinkát, de készíteni kellett 
hagymás vért, újhús- és hón-
aljpecsenyét, hurkát-kolbászt, 
töltött káposztát, orjalevest és 
forralt bort is, s mert az étel-
nél a tálalás sem mindegy, azt 
is jól megnézték, ki hogyan 
adta az asztalra. A karcagiak 
Kántor edényekbe tálaltak, s 
ezért el is hozták a terítékért 
járó első helyezést. 

nem fedezi a kft. által kiadott 
költségeket; pl. tetőfelújítás, 
tatarozás stb. Ma már látható, 
hogy míg az egykori, Város-
gondnokságnál ezek a prob-
lémák nem kerültek teljesen 
felszínre, addig a külön er-
re a célra létrehozott kft-nél 
szépen megmutatkoznak. A 
veszteségesen fenntartott in-
gatlanok, a mi javaslatunkra, 
elidegenítésre kerülnek. 

- A 2007-es megalakulást kö-
vetően, mivel telt a 2008-as év? 
Mi számított a legfontosabb 
feladatnak?

- Jelentős feladatnak szá-
mított az önkormányzati bér-
lakások közműviszonyainak 
rendezése. A szerződésekben 
határozottan benne van, hogy 
a bérlők kötelesek bejelentkez-
ni a közműszolgáltatókhoz. 
Sok esetben ezt nem teszik 
meg, így a gáz-, víz-, és vil-
lanyszámlák hozzánk érkez-
nek. Ezekkel a bérlemények-
kel kapcsolatban intézked-
tünk, csökkentettük az adós-
ságállományt, de sajnos még 
ma is van mit tenni ezen a te-
rületen. Főleg a szociális la-
kások esetében jelentkeznek 
ezek a problémák. Emellett 
nem csak a lakás és nem la-

kás céljára fenntartott épüle-
tek karbantartására kötött az 
önkormányzat velünk szerző-
dést, hanem más jellegű épü-
letek felújítására is. Így, 2007-
2008 folyamán jelenős épület, 
ingatlan felújításra is sor ke-
rült. Ebben szerepeltek, ját-
szóterek, a Patikamúzeum, is-
kolák és más intézmények. 

- Jelenleg hét alkalmazottal 
dolgoznak. Hogy lehet megol-
dani ennyi emberrel az ingat-
lanállomány karbantartását, 
kezelését?

- A szakipari munkákat al-
vállalkozókkal oldjuk meg, 
hiszen a már említett átvilágí-
tás rámutatott arra, hogy ez az 
ingatlanállomány nem köve-
teli meg, hogy a kollégák na-
pi nyolc órában rendelkezésre 

álljanak. Sokkal több lenne a 
bér-, és járulék kifizetés, mint 
így az alvállalkozók segítségé-
vel. Például van olyan hónap, 
hogy mindössze kétszer két 
óra csőtörés-, vagy dugulás-el-
hárításra van szükségünk. Ezt 
sokkal olcsóbban meg tudjuk 
oldani, mintha erre főállasban 
alkalmaznánk valakit.

- Előreláthatóan milyen na-
gyobb feladatok várnak önökre 
ebben az évben?

- 2009-re nagyvonalak-
ban már elkészült az üzle-
ti tervünk. Továbbra is szere-
pel benne, a közművek bérlők 
nevére történő átírása. Emel-
lett el kell mondanom, hogy 
az önkormányzat lakásosztá-
lyával együttműködve elér-
tük azt, hogy a több hónap-
ja üresen álló lakások, illet-
ve üzlethelyiségek bérlemény-
be kerültek. Ennek folytatása 
továbbra is a céljaink között 
szerepel. Továbbá kezdemé-
nyezzük, hogy a kft. nyeresé-
gének visszaforgatásával, az 
önkormányzattal karöltve, el-
indulhasson a tömbrehabili-
táció. Ennek keretében a főté-
ri üzletek, épületek, valamint 
a kiemelt, nívós helyeken álló 
épületek külső homlokzatai-
nak felújítása valósulhat meg.

Cselényi Csaba 

már írtam, felléptek az isko-
la tanulói, a művelődési ház 
néptánccsoportjai, s nem kis 
sikert aratott az iskola peda-
gógusainak ez alkalomra ala-
kult néptánccsoportja is. A 

pedagógusok műsorszámuk 
végeztével, amolyan stafé-
ta útravalót, táncoló párt for-
mázó babákat adtak át a leg-
ifjabbaknak. 

Hétfőn „Mézeskalácsos 
Karcag” címmel projektna-
pok kezdődtek, amelynek ré-
szeként több kiállítást is be-
rendeztek az iskola aulájá-
ban. Nagy sikert aratott a 
pulit és a karcagi tenyésztők 
sikereit bemutató kicsi tárlat. 
Amint azt Kun László tanár 
úr elmondta, az ötletet Gom-
bos Imre Éjfél vitéz című, egy 

kis puli históriáját megverse-
lő könyvéből vették. Céljuk a 
történet propagálásán túl, a 
puli népszerűsítése volt.

Az idén is meghirdették a 
helytörténeti-honismereti pá-
lyázatot, amely történeti-nép-
rajzi tárgyú dolgozatok elké-

szítésére ösztönözte a tanuló-
kat. Témakörök voltak: 1. A 
tájszók megjelenése Körmen-
di Lajos írásaiban, 2. A Nagy-
kunság jellegzetes ételei, va-
lamint 3. A karcagi malmok 
története. A felkért bírálók hu-
szonhárom dolgozatot vélemé-
nyeztek. Eredmények: 1. téma-
kör, arany minősítés: Halmai 
Balázs 8. c. oszt., ezüst: And-
rás Máté 8. b., Reszegi Fanni – 
Szabó Zsófia 5. c. 2. témakör: 
arany minősítés: Kolostyák 
Kamilla 6. c., ezüst: Bokor 
Gabriella 8. b., bronz: Nagy 

Katalin 6. c. (Nagykun Ref. 
Ált. Isk.), valamint Pandur Bi-
anka 8. c. 3. témakör: arany: 
Márkus Adrienn (Nagykun 
Ref.), ezüst: Szendrei Fanni, 
Illés Tóth Adrienn, Rauschen-
berger Flávia 7. c., bronz: Sex-
ty Anna – Oszlánczi Michelle 
7. c. (Györffy) Különdíj: Sánt-
ha Manuela, Vincze Kamilla 
(Nagykun Ref.); Magyari Di-
ana – Hérmán Adrienn (Kis-
kulcsosi Ált. Is.), Szabó Imre, 
Kovács Angelika, Szűcs Beáta 
 (Györffy). Emléklapot kaptak: 
Vass Veronika-Kiss Adrienn-
Vass Noémi 5. c., Pikó Márk 6. 
c., Fehér Tünde – Mátrai Eri-
ka 6. c., Domán Ágnes-Nagy 
Krisztina-Vígh Dóra 7. c., Ber-
ta Vivien-Kabai Viktória 8.b., 
Bodnár Dóra 8.b., Donkó Zsó-
fia-Egyed Viktória 5.c., Bod-
nár Vivien 8.c., Kovács Tibor 
8.c., Auner Tamás 8.c.

A Györffy Napok továb-
bi eseményei között találjuk 
még az „English is fun” kis-
térségi angol nyelvi versenyt 
(febr. 12.), a Györffy úszóver-
senyt (febr. 16.), valamint a 
3-4. osztályosok városi olva-
sóversenyét (febr. 17.). A ren-
dezvénysorozat március 7-én 
a „Nyelvi laborral a nyelvta-
nulásért” Alapítvány Jóté-
konysági Báljával zárul.

Elek György

Ingatlankezelés, városrehabilitáció

Györffy Napok 2009
Folytatás az 1. oldalról

Folytatás az 1. oldalról

Ízig-vérig disznótor
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A ’70-es évek elején Vörös 
Sári nótaénekesnél jelentke-
zett meghallgatásra, mondjon 
véleményt a hangjáról. Vörös 
Sári meghallgatta, s azzal biz-
tatta, ha vállalja a heti kétsze-
ri leckéket a fővárosban, elő-
adóművész lesz. A lehetőségbe 
a család is beleegyezett, s el-
kezdődhetett Márkus Ica két-
éves képzése, amelynek ered-
ményeként 1973. május 3-án 
átvette az előadóművészi mű-
ködési engedélyt. Manapság 
már a határokon, sőt a tenge-
rentúlon is ismert a neve. Pá-
lyafutását számos hanglemez, 
tucatnyinál több CD, sok-sok 
kazetta, Karcag város Kultú-
rájáért-díj (2005), Príma Pri-
missima-díj (2007) fémjelzi. 
2009. január 22-én pedig Szol-
nokon, a Megyeháza díszter-
mében a megye Művészeti-dí-
ját vehette át. Az ünnepségé-
re férje, Sz. Nagy András kí-
sérte el.

- Nagyon jól emlékszem, 
milyen boldog voltam, ami-
kor megkaptam az engedélyt, 
vagyis előadó művész lettem. 
Óriási öröm volt. Aztán, pár 
nap múlva felötlött bennem 
„Te Jóisten! Tényleg van egy 
ilyen a zsebemben, de hát az 
így még semmi. Mit kezdek 
vele?”

Hát igen. Ahogy festményt, 
filmet, szobrot meg kell mutat-
ni, hogy lássák, a szép hanggal 
is közönség elé kell állni, főleg 
előadói tehetséggel és ambíci-
ókkal. Márkus Ica is megkezd-
te a szervezést, azt a nagyon 
fontos ténykedést, amit ma 
marketing munkának hívnak. 
Két debreceni kolléga – Len-
te Lajos és Lovas Lajos – vet-
te be a „stábjába”. Velük debü-
tált Hajdúszoboszlón, a Gamb-
rinus Hotelban. 

- Egyébként is nagy sze-
rencsém volt. Vagy két hónap 
múlva felhívott F. Bede Ferenc, 
a Tisza Táncegyüttes vezető-
je, hogy Madarász Kati ép-
pen most hagyta el őket. Hal-
lottak rólam, meghívnának a 
helyére. Elfogadtam a lehető-
séget és tizenhárom évig dol-
goztam velük. Tehát egyrészt 
állandó munkám volt a Tisza 
Táncegyüttessel, másrészt fel-
léptem a Lente-Lovas stábbal. 
’73 szilveszterén már Jugosz-
láviában, Dubrovnikban mu-
tattuk be a műsorunkat. Szen-
zációs kezdés volt. A tánco-
sokkal aztán bejártuk egész 
Európát, talán csak a Szovje-
tunióban nem voltunk. Itthon 
pedig sok-sok településre kap-
tunk meghívást, szerveztünk 
fellépést, mint nótaénekesek. 
Eltelt néhány év, s 1978-ban 
már próbát énekeltem a rádi-
óban, próbát énekeltem a tele-
vízióban. A próbameghallga-
tások után folyamatosak let-
tek a felvételek.

Még később felvette a kap-
csolatot az Interkoncerttel, s 
ennek a közvetítésével újabb 
külföldi fellépések szerveződ-
tek. Sokszor jártak Jugoszlávi-
ában. Kezdték a Vajdasággal, 
Újvidék, Belgrád, aztán Nis. Itt 
kell elmondanunk, hogy Már-
kus Ica híres tamburás zeneka-
rokkal lépett fel és sok tempe-
ramentumos, hangulatos szerb 
nótát is megtanult. A nyuga-
ti országokban tett körutakon 
pedig mindenütt az ott élő ma-
gyarok előtt énekelt. 

- Idehaza rettentő sok fel-
lépésük volt. Tudjuk, a ’70-es, 
’80-as években mennyi válla-
lat, gazdaság, téesz működött, 
s ezek igyekeztek megragadni 
az alkalmat, amikor a vezér-
kar a dolgozókkal együtt ün-
nepelhetett. Ilyenkor előadó-

kat is hívtak és együtt „bu-
liztunk”. Ekkor már heten-
te négy-öt előadásom volt, de 
például a februári meg a már-
ciusi időszakban, tehát a far-
sangi mulatságok és a nőnapi 
rendezvények idején naponta 
volt hat-nyolc fellépés. A rend-
szerváltás után viszont – ami-
kor sok cég megszűnt, illetve 
átalakult –  hosszabb pauza kö-
vetkezett. Két-három évig elég 
reménytelennek tűnt a folyta-
tás, de aztán szépen kialakult 
ismét, és azóta folyamatosan 
vannak fellépések, persze kö-
zel sem annyi, mint volt.

A sikeres pályafutás során 
nagyon sokan jelentkeztek nála 
tanítványnak, de mint mondja, 
’94-ben beindultak a tengeren-

túli turnék, s ezekkel decem-
bertől áprilisig távol volt. Így 
nem lehet oktatni, ezért abba-
hagyta a tanítást.

Márkus Icát Berekfürdő 
 község önkormányzata terjesz-
tette fel az elismerésre, s az in-
doklásban az is elhangzott, 
hogy sikeres és eredményes mű-
ködése részeként immár több 
mint tíz esztendeje vezeti a be-
reki Nádirigó népdalkört. Vé-
gezetül erről kérdezem.

- Tizenkét éve kerestek meg, 
hogy elvállalnám-e a berek-
fürdői népdalkört? Azt felel-
tem, ilyet még nem csináltam, 
de mert a szakmához tarto-
zik, nagyon szívesen megpró-
bálom. Ha tudunk együtt dol-
gozni, akkor miért ne? Az el-
múlt évtized igazolt bennün-
ket. A Nádirigó 15-16 fős, 

nagyon jó kis társaság. A leg-
fontosabbak elsajátítása után 
most már sínen vagyunk. Ki-
mittudról, minősítőről szám-
talan arany, ezüst fokozatunk 
van. Ez mind a közös mun-
ka eredménye. Cséti Attila 
polgármester úr felajánlotta, 
hogy ha elkészülünk egy teljes 
CD anyagával, akkor el fog-
ja intézni, hogy a Nádirigónak 
önálló CD-je jelenjen meg. Ke-
ményen dolgozunk. Úgy gon-
dolom, márciusra végzünk a 
betanulással, s aztán megtör-
ténhet az anyag feléneklése.

- Jó munkát kívánok a stúdi-
óban, a díjhoz pedig - a Karca-
gi Hírmondó nevében is - gra-
tulálok.

Elek György

Márkus Ica megyei Művészeti-díjas
Nyolc publikációt – hat ta-

nulmányt és két forrásközlést 
– olvashatunk a Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyei Levél-
tár évkönyvében. Az írá-
sok a 13. századtól az 1950-
es évek végéig terjedő időha-
tárok között vezetnek be a 
megye történetébe. A forrás-
közleményeknek biztosított 
Adattárban Benedek Gyu-
la Külső-Szolnok vármegye 
1258-1569 évek közötti tör-
ténetéről értekezik, gazdag 
adattárat állítva össze a ké-
sőbb Heves vármegyébe ol-
vadt Külső-Szolnok legfonto-
sabb tisztviselőiről és telepü-
léseiről. A Jászság középkori 
történetéhez, a jászok bete-
lepülésének kérdéséhez visz 
közelebb Tóth Péter Jászbe-
rény környék 14. századi ne-
mesi birtokait és a környező 
településeket felsorakoztató 
írása. Dr. Bartha Júlia nép-
rajzkutató a 18. századi váló-
peres jegyzőkönyvek segítsé-
gével mutatja be a megrom-
lott házasság felbontásához 
vezető jogi procedúrát. Ba-
bucs Zoltán hadtörténész a 
„József nádor”-ról elnevezett 
1. Honvéd harckocsi ezred 
magyarországi harcait követi 
végi az Alföldön vívott csa-
táktól Budapest ostromának 
befejeződéséig.

Folytatódik Csönge Atti-
la levéltárosnak a koalíciós 
időszak megyei politikatör-
téneti eseményeit bemuta-
tó kutatása. Ez alkalommal 
a Magyar Kommunista Párt 
megyei szervezetének 1947-
1948 közötti tevékenységét 
tekinti át. Tíz évvel később 
indul és a forradalom leve-
rése után régi/új hatalom 
berendezkedését mutatja be 
Cseh Géza főlevéltáros ta-
nulmánya, míg Vadász Ist-
vánnak a burgonyatermesz-
tés abádszalóki mutatói-
ról írott áttekintése a megye 
mezőgazdaságának irodal-
mát gyarapítja. 

Az Adattár másik közle-
ménye, egyben a kötet záró 
írása az 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharc évei-
be kalauzol bennünket. Papp 
Izabella levéltáros egy jászsá-
gi fiatalember, a jászberényi 
Sismis József 1848 március 
és 1849 szeptembere között 
keletkezett leveleivel mutatja 
be a korabeli (katonai) hét-
köznapokat.

(Zounuk 23.: A J-N-SZ 
Megyei Levéltár Évkönyve. 
Szerk.: Fülöp Tamás. Szol-
nok, 2008. 293. old.)

Elek György

M e g h í v ó
A Francia- Magyar Baráti Társaság

2009. február 20-án (péntek) 17.00 órára várja 
a társasági tagokat és a kedves érdeklődő 

közönséget az
IMPRESSZIONIZMUS a FRANCIA ZENÉBEN

című előadásra
Előadó: TÜRKE TÍMEA tanárnő

Beszélgetés a francia-magyar testvérvárosi 
tervekről, programokról.

Helyszín: EURÓ Kft . Ebédlője Karcag, Varró u. 2. sz.
Belépődíj nincs. Lehetőség van egy pohár fi nom bor 

elfogyasztására. A koncertet az OKM PANKKK program 
támogatja.

Koncert

Könyvajánló
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2009. február 2-án a Dé-
ryné Művelődési és Ifjúsági 
Központban működő „Életet 
az éveknek” nyugdíjas klub 
farsangi mulatságot szerve-
zett, melyre hívta és várta a 
városunkban működő nyug-
díjas klubok képviselőit. 

Farsangi mulatságunk ba-
tyus-bál volt. A belépést egy-
egy tombola tárgy leadása 

tette lehetővé. Mindenki ho-
zott magával nassolni valót. 
A barátok, közelebbi ismerő-
sök egy-egy asztalnál foglal-
tak helyet. Gondolom kelle-
mes meglepetésként érte őket, 
hogy minden asztalon talál-
tak egy tányér fánkot és egy 
palack ásványvizet. Mindezt 
a klubunk tagjai készítették el 
számukra.

Vendégeink és a be nem 
avatott klubtagok nagy izga-
lommal várták a meglepetést, 
a műsort. Nem kellett csa-
lódniuk! Nyugdíjasaink fia-
talokat megszégyenítő lelke-
sedésről, kreativitásról tettek 
tanúbizonyságot! Ötletes, tré-
fás jeleneteket, majd szép sza-
valatokat láthattunk. A Dé-
ryné Művelődési és Ifjúsági 

Központ Nótaklubja Márkus 
Ica előadóművész vezetésével 
és irányításával az alkalom-
hoz illő vidám csasztuskával 
lepte meg a hallgatóságot. Ez 
után került sor a jelmezesek 
felvonulására, bemutatko-
zására. Hát volt ott minden! 
Boszorkánytól Piroskáig, bo-
hóctól hóhérig, hajléktalan-
tól udvarhölgyig… Különö-

sen sokat kacagtunk az „utol-
só perces” menyasszony-vőle-
gényen, akiknek ripsz-ropsz 
meg is született gyermekük! 
Rangsort nem állítottunk, 
hisz nem is az volt a lényeg! 
Egy jó ízű nevetés többet ér 
a helyezéseknél! A jelmeze-
sek jutalomban részesültek, 
mindegyikük kapott egy-egy 
tábla csokit. Megérdemelték!

A nyugdíjasok „nyugdí-
jas zenekara” – Józsiék – jó 
hangulatot biztosító zenéjé-
re a máskor fáradt, beteg lá-
bak ellenállhatatlan mozgás-
ba lendültek. Gazdáikat arra 
ösztönözték, hogy pattanja-
nak fel, felejtsék el minden-
féle nyavalyájukat és táncol-
janak! Ezt tették! Visszamen-
tek az időben és újra  – ha 

csak rövid időre is – fiatalnak 
érezték magukat. Tombola - 
húzás következett! Minden-
ki húzhatott egy nyertes szá-
mot! Lehetőség nyílt rá, hogy 
a saját számát kihúzza…  Volt 
akiknek ez sikerült!!! Ugyan 
nem lehetett „bundára” még 
csak gyanakodni sem, még-
is volt olyan asztal, ahova a 
szerencse többször is elláto-
gatott. Hogy, hogy van ez? 
Titok! A tombola tárgyak 
törvényszerűen egyszer el-
fogynak, de a jókedvnek, vi-
gasságnak, táncnak nincs vé-
ge olyan könnyen… Bizony 
újra működésbe kezdtek a 
táncos lábak… megállni vi-
szont nagyon nehezen akar-
tak! Minden jónak egyszer 
vége szakad. Így a mi farsan-
gi mulatságunknak is be kel-
lett fejeződnie. 

Az, hogy ilyen jól sikerült 
délutánt tölthettünk el – kö-
zel 100-an - együtt, nagyon 
sok embernek köszönhető. 
Először is mindenkinek, aki 
itt volt. Hisz a batyuját min-
denki elkészítette, a tombo-
la-tárgyat elhozta. A fánk-sü-
tők, a szereplők, a jelmezesek, 
a nótázók, a tombola-, kávé-
, álarc-készítők mind-mind 
különösen sokat tettek az 
együttlétünk sikeréhez. És 
sokat köszönhetünk még a 
Déryné Művelődési és Ifjú-
sági Központ munkatársai-
nak, dolgozóinak. Biztosítot-
ták nekünk a helyszínt, segí-
tettek a berendezésben… Ko-
vácsné Kerekes Katalin pedig 
klubunk olyan aktív és szere-
tő patronálója, aki nélkül ez 
a délután nem jöhetett volna 
ily módon létre!

Nagyon köszönöm minden 
nyugdíjas társam nevében ezt 
a délutánt!

Walter Jánosné
klubvezető

A függetlenné válása óta el-
telt tizenhét év, ugyan törté-
nelmileg rövid időszaknak 
számít, azonban gazdasági-
lag jelentős fejlődésen ment ke-
resztül, melynek köszönhetően 
sikerei egyre komolyabb elis-
merést váltanak ki a világban. 
Az elmúlt hét év folyamán az 
ország gazdasági növekedése 
átlagosan 9-10 százalék volt, és 
a jelenlegi világgazdasági hely-
zetben is 5 százalékos fejlődés 
prognosztizálható. Pusztán ez 
a két adat is azt látszik bizo-
nyítani, hogy a kazakok éltek a 
szabadság adta lehetőségekkel, 
és ki is használták azokat.

Asztana, a mindössze tízéves 
főváros, a függetlenség jelké-
pévé vált, és annak a hatalmas 
fejlődésnek is, amit az elmúlt 
másfél évtizedben véghezvit-
tek. Ez az építészetében meg-
jelenő modern vonásokban is 
tetten érhető. 

A gazdasági világban köz-
tudott, hogy Kazahsztán az el-
sők között foglal helyet számos 
ásvány és nyers-
anyagtartalék bir-
toklásában, és azok 
kitermelésében is. 
A Kazah Köztársa-
ság Nagykövetsé-
ge által rendelke-
zésünkre bocsátott 
sajtóközleményben 
olvasható, hogy a 
feltárt olajlelőhe-
lyei 4,8 milliárd tonna olajjal 
rendelkeznek, amelyek a vi-
lág olajtartalékának 3 száza-
lékát teszik ki, így Kazahsztán 
a világ tízedik legnagyobb kő-
olajtartalékkal rendelkező or-
szága. 2007-ben a felszínre ho-
zott olaj és földgáz mennyisé-
ge 67,2 millió tonna volt, 2008-
ban már a 70 millió tonnát is 
elérte a kitermelés. A kitermelt 
nyersanyag nagy része expor-
tálásra kerül, így Kazahsztán 
jelentős szerepet vállal a világ 
energiaellátásában.  

De idézzünk még a sajtó-
anyagból, mivel nem csak gaz-
dasági és geopolitikai, hanem 
történelmi értelemben is je-
lentős célt tűztek ki a nem is 
olyan távoli jövőre nézve: „Ka-
zahsztán a prioritást élvező 
gazdasági kérdések egyikének 
tekinti Közép-Ázsia gazdasági, 
nyersanyagtartalék és tranzit-
lehetőségének teljes kihaszná-
lását azért, hogy területünk ös-
szekötő láncszem legyen Kelet 
és Nyugat között. Kazahsztán 
kész arra, hogy aktív erőfeszíté-

seket tegyen az ősi Selyemút új, 
magasabb szinten történő újra-
élesztésének. Ezért kell megkez-
deni a munkát a [Nyugat-Eu-
rópa – Nyugat-Kína] több mint 
8 ezer kilométeres tranzitfolyo-
só rekonstrukciójára, amelynek 
befejezését 2012-re tervezik.” 

Érdemes néhány szót ejte-
ni arról, hogy milyen gazda-
sági kondícióknak és lépések-
nek köszönhető, hogy ilyen 
nagyszabású célkitűzések-
ben gondolkodhatnak. Jelen-
leg Kazahsztán pénztartalé-
kai 47 milliárd dollár GDP-
t tesznek ki, vagyis lakoson-
ként 7000 dollárt. (Tíz éve ez 
az összeg mindössze 400 doll-
ár volt.) A folyamatos fejlő-
dést többek között az biztosí-
totta, hogy napjainkig mint-
egy 70 milliárd dollárnyi kül-
földi befektetés valósult meg 
az országban, de közben ma-
ga Kazahsztán is önálló befek-
tető lett. Több mint 4,5 milli-
árd dollárt fektettek be külföl-
dön. Közben megvalósulóban 

van egy program [Kazahsztán 
30], melynek a fő célja az állam 
és a magánszféra együttműkö-
désével az ország új feldolgozó 
iparának megalkotása és a már 
meglévők modernizálása, vala-
mint az exportlehetőségek bő-
vítése ezen a területen. Továb-
bá, kialakítottak egy negyven-
öt fejlesztési tervet tartalmazó 
alaplistát, összesen 53 milliárd 
dolláros költséggel. Mindemel-
lett hangsúlyt fektettek az inf-
rastrukturális projektek aktív 
megvalósítására, és folyama-
tosan újabb döntések szület-
nek a lakosság szociális jólété-
vel kapcsolatban is. 

Az előbb felsorolt lépések-
kel évekre előre, határozott 
nyomvonalat jelöltek ki az or-
szág fejlődésének érdekében. A 
következő részben arról is szó 
lesz, hogy milyen intézkedé-
seket foganatosítottak a pénz-
ügyi világválság hatásainak 
kezelésére.

(folytatjuk)
Cselényi Csaba

Farsang a „szépkorúaknak”Kazahsztán
II. rész

Cikksorozatunk első részét ott fejeztük be, hogy Kazahsz-
tán 1991. december 16-án vált függetlenné a Szovjetunió-
tól, és hivatalos államformája a köztársaság lett. 2 717 300 
négyzetkilométeres területével, 14 régiójával a világ 9. leg-
nagyobb országa, amelynek több mint 15 millió lakosa van. 
Fővárosa Asztana, hivatalos nyelve a kazah és az orosz, fize-
tőeszköze, pedig a tenge (KZT).

Tájékoztató
Tájékoztatjuk 

a református iskola 
iránt érdeklődő kedves 

szülőket,
hogy a 2009/2010-es 

tanévre
érvényes

jelentkezési lapok
átvehetők az iskola 

titkárságán,
munkaidőben
 730 – 1600-ig

Telefonszám: 400-577

 Iskolavezetés

A kunok történetéről, magyarországi emlékeikről, nyelvéről 
indult előadássorozat a Déryné Művelődési Központban. 
Február 4-én délután dr. Bartha Júlia Kun identitás, nyelv és 
emlékek című előadását hallgathatták meg az érdeklődők.

Előadások a kunokról
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Adó 1 % felajánlás
„A közegészségügy nem egyes különálló személyek ügye, 

hanem az egész nemzeté…” (Kátai Gábor)
Tisztelettel kérjük, hogy személyi jövedelemadója, 
iparűzési adója 1 %-ával támogassa a Kátai Gábor 

Alapítvány működését. 

Támogatásával Ön is részese lehet annak, hogy a karcagi 
Kátai Gábor Kórház műszerezettsége, felszereltsége maga-
sabb színvonalú legyen, mindannyiunk jobb egészségügyi 
ellátása érdekében.

Adószámunk: 19221128-2-16.
Alapítvány kuratóriuma  

A Karcag Belgyógyászatáért Alapítvány 2007-ben 
659.442 Ft-ot kapott a lakosságtól a SZJA 1 %-ból történő 
felajánlásból. Ezen összeget teljes egészében a kórház re-
konstrukciója kapcsán felmerült osztályos fejlesztésre for-
dítottuk.

Kérjük támogassanak a továbbiakban is bennünket.
Adószámunk: 18824065-1-16

Kérem, személyi jövedelemadójuk 1 %-ával támogassák 
a Karcagi Nagykun Városvédő Egyesületet.

Adószámunk: 18840540-1-16
Egyesületünk 2006. május 29-én alakult. Működésünk 

célja a várost szerető erők összefogása, a várostörténeti, 
építészeti, környezetvédelmi és természeti értékeinek meg-
óvása, szépítése. 

Támogatásukat előre is köszönjük.
Györfi Sándor

elnök

TISZTELT KARCAGI POLGÁROK!
A „Pusztai Róka” Nomád Hagyományőrző Egyesület 

köszönve a tavalyi felajánlásokat, idén is várja személyi jö-
vedelemadójuk 1 %-ának szíves felajánlását! 

Egyesület őseink lovasnomád kultúráját igyekszik újra-
tanulni és bemutatni, ezzel járulva hozzá városunk és or-
szágunk gazdagodásához; tevékenységünkről a www.
pusztairoka.5mp.eu megújult honlapunkon tájékozódhatnak.

Adószám: 18838257-1-16
“Európa nem arra kíváncsi, hogy átvettünk-e mindent, 

amit az európai művelődés nyújthat, 
hanem arra, hogy a magunkéból mivel gyarapítottuk az 

európai művelődést.”
Györffy István
Köszönettel: 

Bene Sándor
elnök

Kérjük, hogy ebben az évben is támogassák a Kunszö-
vetséget a SZJA és az iparűzési adó 1%-ával.

Adószámunk: 18237106-1-16
Köszönettel:

A Kunszövetség ügyvivő testülete

Kezünkben az életük
Kérjük Önöket, hogy támogassák SZJA 1 %-ával a kar-

cagi Kátai Gábor Kórház Újszülött-Csecsemő és Gyer-
mekosztályának közhasznú „Gyermeképség” alapítvá-
nyát. Adószámunk: 18829637-1-16. Számlaszámunk: OTP 
11745073-20009599.

Figyelem!
A Kováts Mihály Általános Iskola pályázatot hirdet 

2009. szeptember 01-től kémia-fizika szakos általános is-
kolai tanár munkakör betöltésére. 

A pályázat benyújtható 2009. július 31-ig Karcag, Kálvin 
u. 9.  címre végzettséget igazoló dokumentumok fénymá-
solatával. 

Jász-Nagykun-Szolnok megye nitrátérzé-
keny területein valamennyi mezőgazdasági 
tevékenységet folytató, valamint nitrátérzé-
keny területen kívül magánszemélyek háztar-
tási igényeit meghaladó mértékben állattar-
tást végző természetes és jogi személyek, il-
letve jogi személyiséggel nem rendelkező gaz-
dasági társaságok részére:

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-
szennyezéssel szembeni védelméhez szüksé-
ges cselekvési program részletes szabályai-
ról, valamint az adatszolgáltatás és nyilván-
tartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM 
rendelet értelmében e rendelet 6. számú mel-
léklete szerinti adatlapon - az abban fog-
lalt tartalommal a kitöltési útmutató alap-
ján - nitrátérzékeny területen valamennyi 
mezőgazdasági tevékenységet folytató, vala-
mint nitrátérzékeny területen kívül a háztar-
tási igényt meghaladó mértékben* állattar-
tást végző természetes és jogi személyek, illet-
ve jogi személyiséggel nem rendelkező gazda-
sági társaságok kötelesek adatot szolgáltatni a 
2008. január 01. – 2008. december 31. közöt-
ti időszakról 

2009. február 28-ig
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezőgaz-

dasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Ta-
lajvédelmi Igazgatósághoz, mint illetékes ta-
lajvédelmi hatósághoz.

Az Igazgatóság postai címe: 5000 Szolnok, 
Vízpart krt. 32.

Az adatszolgáltatási nyomtatvány és a ki-
töltési útmutató:

- beszerezhető a falugazdászoknál, agrárka-
marai szaktanácsadóknál,

- letölthető a www.air.gov.hu honlapról
Az adatlap kitöltésével és az adatszolgálta-

tással kapcsolatos egyéb kérdésekkel az Igaz-
gatóság talajvédelmi felügyelőihez fordulhat.

Elérhetőség: telefon: (56)-516-810,  fax: (56)-
516-812e-mail: szolnok@ontsz.hu

Felhívjuk az adatszolgáltatásra kötelezett 
mezőgazdasági tevékenységet folytatók fi-
gyelmét arra, hogy a 27/2006. (II.7.) Korm. 
rendelet 11. §. (2) bekezdés b) pontja alap-
ján a talajvédelmi hatóság annak felelősét, aki 
az adatszolgáltatást nem vagy nem a valóság-
nak megfelelően teljesíti, nitrát adatszolgálta-
tási bírság megfizetésére kötelezi, illetve ilyen 
adatszolgáltatóval szemben saját hatáskörben 
szabálysértési eljárást kezdeményez!

 
A nitrát adatszolgáltatási bírság mértéke 

a mulasztás illetve az előírások megszegésé-
nek mértékétől függően 10 000 és 100 000 Ft 
közötti összeg lehet, mely a kötelezettség tel-
jesítéséig ismételten kiszabható!

* háztartási igényt meghaladó mértékű 
állattartás: a felszín alatti vizek védelméről 
szóló 219/2004. (VII.21) Korm. rendelet 3.§ 
28. b) pont értelmében akkor, ha: vegyes ál-
lattartás esetében összesen 5 számosállat**/
ingatlan, baromfi esetében 3 számosállat**/
ingatlan mértéket egyidejűleg meghaladja az 
állattartás. 

** számosállat: 500 kg élőtömegű állate-
gyed vagy csoport 

A fent hivatkozott jogszabályban használt 
számosállat kifejezés helyett általánosan al-
kalmazható az állategység (rövidítve: ÁE) el-
nevezés. 

FELHÍVÁS 
ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉRE!

Állategység (ÁE) számítási táblázat

Állatfajok megnevezése M e n n y i s é g
(db)

Á l lateg ység
(ÁE)

Kérődzők
szarvasmarha/bivaly   
borjú 6 hónapos korig 1 0,4
6–24 hónapos korú növendék 1 0,6
24 hónaposnál idősebb állat 1 1
juh (vegyes korcsoport) 1 0,15
kecske (vegyes korcsoport) 1 0,15
dámszarvas (vegyes korcsoport) 1 0,15
gímszarvas (vegyes korcsoport) 1 0,3
Sertésfélék
tenyészkoca malacok nélkül 1 0,5
malac 25 kg-ig 1 0,03
hízósertés 25–110 kg 1 0,2
kan 1 0,5
Lófélék
ló (vegyes korcsoport) 1 1
öszvér, szamár (vegyes korcsoport) 1 0,6
Baromfifélék
pecsenyetyúk és kakas, valamint gyöngytyúk és kakas 
(vegyes korcsoport)

1 0,01

tojótyúk és kakas (vegyes korcsoport) 1 0,02
pulyka (vegyes korcsoport) 1 0,03
Víziszárnyasok
lúd (vegyes korcsoport) 1 0,03
kacsa (vegyes korcsoport) 1 0,02
Egyéb állatok
nyúl (vegyes korcsoport) 1 0,02

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

Szolnok
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszo-
bás III. emeleti lakás eladó. Tel.: 
06/30-359-5070.
Karcagon,  a Nagyvénkertben 4 
szobás, tetőteres, garázsos családi 
ház eladó. Tel.: 06/20-669-5366. 
Karcagon, a Cserepes utca 11. sz. 
alatti ház eladó. Tel.: 59/401-207.
Karcagon a Kálvin u. 15. sz. alat-
ti összes közművel ellátott építé-
si telekingatlan eladó. Tel.: 06/20-
916-1192.
Karcag főtéri lakás hosszú távra ki-
adó. Tel.: 06/30-507-2187.
A főtéren I. emeleten 2 szobás, bú-
torozatlan üres lakás hosszú táv-
ra kiadó. Tel.: 59/312-679 v. 06/20-
327-5719.
3 szobás ház + nappalis, udvarral, 
garázzsal eladó vagy budapesti-
re, esetleg környékére cserélhető. 
Tel.: 06/30-245-7897.
Garázs eladó Kg., Széchenyi sgt. 
26. sz. alatt. Tel.: 06/30-546-4990.
Karcag, Liget u. 9/a. sz. alatti csa-
ládi ház gáz-, központi fűtéses + 
cserépkályha beépítve mindkét 
szobába eladó. Tel.: 06/30-973-
3637 v. 06/30-656-2295. 
Szolnokon csendes környezet-
ben 2 szobás, gázfűtéses, bútoro-
zatlan lakás kiadó, esetleg garáz-
zsal együtt is. Tel.: 59/311-817 v. 
06/30-455-6995.
2,5 szobás, központi fűtéses (+ a 
két szobában cserépkályha), ker-
tes családi ház, lakható alsóépü-
lettel eladó. Tel.: 59/311-845 v. 
06(70)426-8561
Karcagon cserépkályhás és gáz-
konvektoros, 1,5 szobás családi 
ház sürgősen eladó. Uitt. Épület 
faanyag van eladó. Tel.: 59/400-
802 (reggel, délben és 18 órától)
Eladó a Kisvénkertben 9 sor kert 
épülettel. Villany, víz, 1 sor gyü-
mölcsfával és szőlővel. Ki van 
szánta a 3. úton. Tel.: 59/300-090.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Tartós világbéke megvalósítása. 
Tel.: 06/59-313-284 www.tmhi-
rek.hu
Eladó 80 éves fa bölcső, függöny-
karnis, zuhanykabin + tálca, ülő-
fürdő kád, dupla szárnyas gará-
zsajtó, 2 személyes kihúzhatós 
gyermek heverő. Érd.: Kg., Dózsa 
Gy. u. 46. Tel.: 59/314-094.
Jó állapotban lévő, 3 funkciós 
(sport, mély, mózeskosár) baba-
kocsi eladó. Tel.. 59/312-204.
Télikabátok, bundák, dzsekik, pu-
lóverek (40-46 méret, férfi-női) ol-
csók eladók. Tel.: 59/311-477.
„Hull a hó és hózik!” Hulló faleve-
leket összegyűjtve már a hópihé-
ket is várhatja cirok és vesszősep-
rűimmel. Kapható a karcagi pia-
cokon vagy a Takács P. utca 9. sz. 
alatt Jani bácsinál.

Szoba és konyhabútorok, rekami-
ék, fotelok, 3 ajtós szekrény, gáz-
tűzhely, varrógép, asztalok eladó. 
Tel.: 06/30-973-3637 v. 06/30-656-
2295. 
Szénmonoxid jelző készülék van 
eladó. Tel.:59/400-654.
19 éves vékony, magas, jó meg-
jelenésű, szolid típus vagyok. 
Valentin napi bulira várom korban 
hozzám illő rendes lány hívását. 
Tel.: 06/20-411-9686.
Építőanyagok eladók: új kúpcse-
rép, hajópadló, vörös pala és lába-
zatfesték, falfix mélyalapozó, zsin-
dely alátét lemez; 1.500 db bon-
tott szalagcserép. Tel.: 06/30-465-
1465.
Két darab világos színű, fal áttö-
réses gázkonvektor eladó. Tel.: 
59/314-831.

Állat
Németjuhász kiskutyák, jó ház-
őrző felnőttek; gyöngytyúk; ka-
csa; liba; csirke eladók. Tel.: 06/30-
393-3343.
7 hónapos szobatiszta, keverék 
kiskutya ingyen elvihető gondos 
gazdinak. Tel.: 06/30-448-7960.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jel-
záloghitel akár jövedelemigazo-
lás nélkül is. Személyi hitelek, la-
kásvásárlási hitel. Több banki hát-
térrel! Teljes körű ügyintézés! Tel.: 
06/70-314-4403 v. 06/30-647-
7324 v. 06/30-509-0352.
Biológia, kémia korrepetálást vál-
lalok. Tel.: 06/30-403-6062.
Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást, ház körüli munkát vállalok. 
Tel.: 06/30-453-0346.

Korrepetálást vállalok. Tel.: 06/70-
547-5387.

Palatető felújítása bitumenes zsin-
dely lemezzel. ZMK Tetőfedő Kft. 
Tel.: 06/30-465-1465.

Vállaljuk áron alul az alábbi mun-
kák elvégzését jól képzett, hozzá-
értő emberekkel: járdák, kapube-
járók újjáépítését, javítását; bár-
milyen nemű kőművesmunkákat, 
burkolást; brigáddal tetőépítést 
és javítást; épületek építését, át-
alakítását. Bármilyen nemű bon-
tási munkákat; udvarok, házak, 
tereptisztítását, takarítását; bár-
milyen nemű zúzalékolást, asz-
faltozást, víz-, csatornamű kialakí-
tását, ásását. Épületek alapozását; 
mezőgazdasági munkák tavasztól 
őszig előjegyezhetők 55-60 főig. 
Több referenciával rendelkezünk. 
Nyugdíjasoknak kedvezményt tu-
dunk biztosítani. Hívjon bizalom-
mal, akár részletfizetés is megold-
ható! Tel.: 06/30-346-1454. 

Palatető beázás megszüntetése 
egyedi zárólemezes technológiá-
val, garanciával. ZMK Tetőfedő Kft. 
Tel.: 06/30-465-1465.

Ház körüli munkát: javítást, felújí-
tást, kerítés készítését, tető javí-
tást, bontást és erdő ritkítást vál-
lalok. Tel.: 06/20-459-2451.

Gépjármű
1993-as évjáratú Toyota Carina E 
1.6-os eladó. Tel.: 06/30-699-0592.

Javításra szoruló Romet-Kadet 
motorhidraulikus raklapeme-
lő (béka) eladó. Tel.: 06/30-570-
8375.

Apróhirdetés

 PÁLYAVÁLASZTÁSI - ÉS 
MUNKAVÁLLALÁSI TANÁCSADÁS

A KARCAGI IFJÚSÁGI HÁZBAN

- Bizonytalan vagy a továbbtanulást illetően?
- Nem tudod eldönteni, melyik szakterület lenne a számodra megfe-

lelő?
- Kíváncsi vagy a munka-értékeidre, érdeklődésedre, képességeidre?
- Megerősítést szeretnél kapni a pályaelképzeléseid helyességéről? 
- Munkahelyváltáson töröd a fejed?
- Esetleg teljesen más hivatás állna hozzád közelebb?

Gyere el, segítünk!
Szakképzett munkavállalási tanácsadó várja jelentkezésedet az 

alábbi napokon:
február 20., február 27.

Szolgáltatásaink:
- munkavállalási tanácsadás
- pályaorientáció
- álláskeresési technikák
- önéletrajzírás
- kommunikációs gyakorlatok

A tanácsadás 14-17 óráig tart!
A szolgáltatás díjtalan!
Figyelem! A szolgáltatás munkaközvetítést nem foglal magában!
Érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken:
Tel.: 59/300-857    
E-mail: ifihazkarcag@externet.hu  www.ifihazkarcag.hu

Az első karcagi Pulifesz-
tivált 2007 őszén a Hunga-
ria Puli Klubbal együtt, a Lo-
vasnapok részeként rendezték 
meg. Mégpedig olyan szín-
vonalon, hogy a zsűri orszá-
gos szaktekintélynek számító 
elnöke is elismeréssel nyilat-

kozott a kiállított pulik nagy 
számáról és tenyésztői-szak-
értői szemmel is kiváló mi-
nőségéről. (Egyébként telje-
sen véletlenül 101 kutyát ne-
veztek.) A fesztiválra nemzet-
közi szinten is felfigyeltek, az 
Egyesült Államokból, Cseh-
országból, Szlovákiából, Len-
gyelországból, Németország-
ból és Finnországból érkez-
tek „pulisok”, és azóta is nagy 
visszhangja van. Finnország-
ban például még egy újság 
is megjelent a karcagi sereg-
szemléről.

Ami ekkora elismerést je-
lent, ott méltán lehet gon-
dolkodni a folytatáson – ve-
tettem fel a minap Cseppen-

tő Lajos és Szendrei Zoltán 
karcagi „pulisok”-nak. Volt is 
ilyen szándék és van is, nyug-
tattak meg. Tavaly az Európa 
Kiállítás miatt lemondtak ró-
la, de az idén, a Kunok Világ-
találkozójára ismét lesz puli-
fesztivál Karcagon. A rendez-

vénynek egyébként már olyan 
híre ment, hogy néhány más 
magyar kutyafajta rajongói 
is jelentkeznek, s ezért talán 
pumiból és mudiból, kuvasz-
ból é komondorból is sikerül 
bemutatót szervezni. Ráadá-
sul olyan találkozót hirdet-
nének meg, ahol a törzskönyv 
nélküli „állományt” is be le-
het majd mutatni.

A nagyszabású megmozdu-
lást szeptember 26-ra terve-
zik, amikor is a Kunok Világ-
találkozója ligeti rendezvé-
nyeinek része lehet a pulik és 
rokonaik seregszemléje.

- e - 
Fotó: Boros András

Karcagi Pulifesztivál – ismét!

Hirdetmény
Tisztelt Utasok!

A 2009/2010. évi menetrend bevezetésnek előkészítése-
ként az idei évben is megszervezésre kerülnek kistérségi 
szintű menetrendi értekezletek a Volán társaságok, MÁV-
Start Zrt., az önkormányzatok és a Regionális Közlekedés-
szervezési Iroda részvételével. Szeretnénk az Önök kistér-
ségében is összegyűjteni azokat a menetrendi észrevétele-
ket, amelyek a vasúti és autóbuszos közlekedés színvonalá-
nak emelését, a vonzóbb közösségi közlekedést szolgálják.

Amennyiben a módosításokkal kapcsolatban észrevé-
tele, kérése van, kérjük, hogy ezeket írásban juttassa el az 
Észak-Alföldi Regionális Közlekedésszervezési Irodához. 
Cím: 4025 Debrecen, Arany János u. 55. e-mail: kti.rki.
debrecen@kti.hu Fax: 06/52-531-398. 

Ezúton értesítjük Önöket, hogy irodánk munkatársai 
2009. február 16-án a Karcag Városi Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatalában (5300 Karcag, Kossuth tér 1., I. 
emelet 2. sz. tanácskozó terem) 14-18 óráig fogadóórát tar-
tanak. Ez idő alatt személyesen is megtehetik észrevétele-
iket.
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Február 13. péntek
 A törvény 

gyilkosa
 Feliratos amerikai krimi 
Február 16. hétfő
 Isten őszi csillaga
 Fekete-fehér magyar 

játékfilm
 Kezdés: 17 óra
Február 17. kedd
 Cincin lovag
 Angol-amerikai 

animációs film

KARCAGI HÍRMONDÓ • Felelős szerkesztő: Dede Géza • Megjelenik hetente • Felelős kiadó: Karcag Város Önkormányzata •  A szerkesztőség címe: 5300 Karcag, Kertész József u. 2. 
Telefon: (59) 312-415 • E-mail: hirmondo@ph.karcag.hu , hirmondo@fibermail.hu• ISSN: 1216-1322  • Karcagi Nyomda Kft., felelős vezető:  Nagyné Tankó Tímea és Márkusné Tankó Orsolya 

Anyakönyvi hírek
Születés

Fazekas Gabriella – Kovács 
István
Kg., Deák krt. 19/a. 
 Blanka Helga

Halálozás
Tóth Ilona Mária
 Kg. Kisvénkert (1955.)
Id. Nagy Kálmán
 Kg., Szent L. u. 13. (1934.)
Veszelik Józsefné (Kovács 

Juliánna)
 Kg., Fürst S. u. 9. (1920.)

2009. február 13. péntek, szom-
bat, vasárnap, hétfő

18.00  Műsorajánlat
18.05  Kemecsi Ferenc előadása II. 

rész
18.20  Könyvbemutató a VCSK-ban
19.05  Nagykunsági Krónika – váro-

si közéleti magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Dr. Szabó Zoltán
 Téma: újabb álommás a Lea-

der pályázatoknál
 Karcagi hírek
 Költözik a Munkaügyi Köz-

pont
 Új vetőgép a Szentannaiban
 Látogatási tilalom a kórház-

ban
 Háttér
 Vendég: Dr. Bartha Júlia
20.10  Önkormányzati ülés

2009. február 17. kedd, szerda
18.00  Műsorajánlat
18.05  A Hit szava – római katolikus 

szentmise
19.05  Megyei tükör –magazin

19.30 Jöjjetek hozzám - reformá-
tus istentisztelet

20.30 Nótacsokor

2009. február 19. csütörtök

18.00 Műsorajánlat
18.05 Zeneiskolai farsang
19.05 Nagykunsági Krónika – váro-

si közéleti magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Chrappánné Papp 

Ágnes
 Téma: új igazgató
 Karcagi hírek
 Véradás a Dérynében
 Györffy Népánc Gála
 Felújítás előtt a Múzeum
 Háttér
 Dr. Molnár Sándor
 Téma: üdvözletét küldi Kar-

cagnak Avhram Hersko No-
bel-díjas akadémikus Izrael-
ből

20.10 Dr. Bartha Júlia előadása a 
Dérynében

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

16

Február 1-re virradó-
an a Kinizsi utcai óvoda ud-
varára mászott be ismeret-
len személy, aki a mosdó ab-
lakát benyomva behatolt az 
épületbe is, s az öltözőszek-
rényből kávépénzt, valamint 
az íróasztalokból újságpénzt 
tulajdonított el .

Február 3-án este egy 
nő megunta adósa tartozá-
sát, ezért szóváltást követő-
en összeverekedtek. Egyikük 
nyolc napon belül gyógyuló 
könnyű sérüléseket szenve-
dett. Az ügyben önbírásko-
dás bűncselekmény miatt in-
dult eljárás.

Február 4-én a délelőt-
ti órákban ismét „áldozatul” 
esett egy jóakaró, segítőkész 
idős asszony Berekfürdőn, 
mert a hozzá becsengető, és 
az autójába vizet kérő férfin 
megesett a szíve. Amíg a vi-
zet engedte a férfi számára, 
addig az a sértett háta mö-
gött lévő szobába bement és 
a szekrényből 110 ezer forint 
készpénzt lopott el.

A RENDŐRSÉG KÉRI A 
LAKOSSÁGOT, hogy mi-
előtt idegent engednének be 

a házukba, először hívják 
fel a rendőrséget a 107-es 
telefonon. Sok esetben ezzel 
megelőzhető a kár bekövet-
kezése.

Február 5-én éjszaka a 4. 
sz. fkl. úton egy Mercedes 
vezetője nem vette figyelem-
be az út- és látási viszonyo-
kat, ezért a bal oldali útá-
rokba hajtott és ott egy fá-
nak ütközött. A baleset so-
rán a járművezető és utasa 
nyolc napon belül gyógyu-
ló  könnyű sérüléseket szen-
vedett. A kár több millió fo-
rint.

Február 6-án este sze-
mélygépkocsi kerékpárost 
ütött el. A Hunyadi utcán 
egy kerékpáros előzésébe 
kezdett egy autót vezető fér-
fi, aki nem vette észre a ve-
le szemben kivilágítatlanul 
közlekedő biciklist, és elütöt-
te őt. A baleset során az itta-
san kerékpározó férfi nyolc 
napon belül gyógyuló kön-
nyű sérülést szenvedett.

Február 13. péntek
Berek – Kiss A. úti

Február 14. szombat
 Berek – Kiss A. úti - nyit-

va

Február 15. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti

Február 16. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

Február 17. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Február 18. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti

Február 19. csütörtök
 Berek – Kiss A. úti

Február 20. péntek
 Berek – Kiss A. úti

Gyógyszertári ügyelet

A Karcagi Sportegyesület Megye I. o. 
labdarúgó csapat hazai mérkőzései: 

2009.03.07. Szombat 14.30 KARCAG - TÚRKEVE

2009.03.21. Szombat 15.00 KARCAG - NAGYIVÁN

2009.04.04. Szombat 15.30 KARCAG - KUNHEGYES

2009.04.25. Szombat 16.00 KARCAG - BESENYSZÖG 

2009.05.09. Szombat 17.00 KARCAG - JÁSZLADÁNY

2009.05.23. Szombat 17.00 KARCAG - KUNSZENTMÁRTON 

2009.06.06. Szombat 17.30 KARCAG - KUNMADARAS

2009.06.20. Szombat 17.30 KARCAG - FEGYVERNEK

A mérkőzések előtt 2 órával kezdődnek az ifjúsági 
mérkőzések.

A Világ futballcsillagai A-Z-ig

A Solton élő Molnár István közel három évtizede gyűjti a 
világ vezető futballistáinak dedikált fényképeit. Gyűjteménye 
mára hétezer darabra gyarapodott, vagyis a nem mindennapi 
fotóalbum a legteljesebb képet adja a világ élvonalbeli focistá-
iról. A páratlan kollekcióból készült kiállítást Szepesi Tibor, a 
Városi Sportszolgáltató Intézmény vezetője nyitotta meg ked-
den a Déryné Művelődési Központban. A tárlaton 70 ország 
hatszáz labdarúgójának dedikált arcképét láthatják a sportág 
kedvelői. A kiállítás február 25-ig tekinthető meg munkana-
pokon 8-18 óráig.

Minik – dupla jubileum előtt
Amint Király Ferenctől, a Mini Club Hungary alapítójá-

tól megtudtuk, a 2009-es év nagyon sok eseményt tartogat 
számukra. A Mini Morris most jubileumát ünnepli, hiszen 
50 éve kezdték el gyártani Longbridge-ben ezeket a köz-
kedvelt kisautókat. 2009 augusztusában rendezik meg a 
„születésnapi” világtalálkozójukat, amelyen több magyar-
országi Mini tulajdonos is szeretne részt venni. De nem ez 
az egyetlen esemény, ami a Mini jubileumot illeti. Április-
ban Budapesten a Vasúttörténeti pavilonban az Old Time 
Expo kiállításon egy külön bemutató standot kap a Mi-
ni márka, amelyre több híres angol színészt is meghívnak 
vendégszerepelni. A másik jubileum a Mini Club Hunga-
ry 20 éves fennállására emlékezik. Ebből az alkalomból a 
magyarországi Mini tulajdonosok számára akarnak talál-
kozót szervezni, a színhely még nincs eldöntve.

Bosnyák Imre   


