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Karcag adott otthont a Kunok II. Világtalálkozó-
ja kétnapos megnyitójának az elmúlt hétvégén. A 
világtalálkozó ezt követően teljesedik ki, és a csak-
nem ötven érintett településen hagyományőrző 
programok, kiállítások és egyéb események hívják 

fel a figyelmet a 773. évvel ezelőtt Magyarországra 
költözött, s itt magyarrá lett, de keleti, örökségét 
máig ápoló nép történelmére és jelenére.

Kunok II. Világtalálkozója megnyitója

A Karcagi Általános Iskolai 
Központ irányítása alá három 
intézmény, a Györffy István, a 
Kiskulcsosi és a Kováts Mihály 
Tagiskola tartozik. Az Általános 
Iskolai Központ – amint Ecsedi 
Irén igazgatónőtől megtudtuk – 
1018 tanulóval és 90 pedagógus-
sal kezdte a 2012/13-as tanévet. 
A tanulólétszám az előző tanév-
hez képest ismét csökkent – az 
ok egyszerű, az említett iskolák-
ból több tanuló ballagott el, mint 
ahány elsős érkezett.

- Százharmincegy első osztá-
lyos tanulónk van – hallom az 
igazgatónőtől. - Két-két első osz-
tály indult a Györffy István és a 
Kováts Mihály Tagiskolában és 
egy a Kiskulcsoson. Az elsősök-
kel kapcsolatban mindenképpen 
el kell mondanom, hogy a leg-
változatosabb formákat kínál-
tuk a szülőknek, hiszen az intéz-
ményekben van iskolaotthonos, 
napközis, kompetencia osztály és 
felkészítjük a tanulókat az emelt 
szintű oktatására is, ami negye-
dik osztálytól indult. Ebben a 
formában például már elsőtől 
van angolórájuk a tanulóknak. 

A jelen tanévben még változat-
lan formában folyik az oktatás. A 
nevelő-oktató munkát úgy szer-
vezzük meg, hogy a legszélesebb 
területen biztosítjuk a tanulók 
képességei és készségei fejleszté-
sét. Például: emelt szintű oktatás 
folyik a Györffyben angol nyelv-
ből, a Kovátsban matematikából, 
a Kiskulcsosi Tagiskolában pedig 
testnevelésből. Ezt a formát a jö-
vőben is megtartjuk. A Kováts 
Mihály Tagiskola hosszabb idő 
óta és természetesen az idén is 
Tehetségpontként működik, és 
sokféle színes programot kínál a 
tehetséges tanulóknak. Tehetség-

körök működnek, versenyeket, 
bemutató foglalkozásokat és elő-
adásokat szerveznek. Változás az 
idei tanévben még az, hogy az el-
ső és az ötödik évfolyamon beve-
zettük a heti öt testnevelés órát, 
tanórai keretben. A médiában 
gyakorta elhangzik, hogy milyen 
nehéz bevezetni, mert nincsenek 
meg a feltételek. Hát nálunk kü-
lönösebb gondot sem a tantárgy-
felosztás elkészítésében, sem a 
szakos kollégák biztosításában 
nem okozott. A gyerekek pedig 
örülnek neki.

Karcag, 2012. szeptember 7-8.

Tanévkezdés 2012 szeptember

Folytatás az 5. oldalon

Folytatás a 4. oldalon

Istentisztelet
A karcagi görögkeleti templomban

(Horváth F. utca – Gimnázium mögött) 
2012. szeptember 23-án (vasárnap) 10 órakor 

istentiszteletet tartunk.
Mindenkit szeretettel várunk!

1. rész

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 
NAPOK

Karcag, 2012. szeptember 15. (szombat)
Programok a Déryné Kulturális Központban (5300 Karcag, 

Dózsa György u. 5-7.)
18:00 – 20:00 a Zabhegyező Gyermekanimátor Egyesület 

tagjai kézműves foglalkozásokkal várják a kicsiket és 
nagyokat

19:30 – 20:30 „Séta a Korzón” - városnéző séta Elek György 
helytörténész vezetésével (Találkozó a Kossuth téren a 
Németh Gyula szobornál)

20:30 FILMVETÍTÉS
ÉJFÉLKOR PÁRIZSBAN
Woody Allen filmje Kathy Bates - Owen Wilson - Adrien 
Brody - Rachel McAdams - Marion Cotillard főszereplésé-
vel
Gil és Inez jegyesek, üzleti okokból Párizsba látogatnak. 
Időközben kiderül, hogy a pár nem egészen egymáshoz va-
ló. Gil esetleg Párizsban szeretne élni, és komoly íróvá vál-
ni, míg Ineznél ez szóba sem jöhet. Gil szeret esőben sé-
tálni, míg Inez nem. A történetben a fordulatot az hozza, 
hogy Gil felfedezi, hogy pontban éjfélkor Párizs egy bizo-
nyos pontján egy fiákerbe szállva időutazásban vehet reszt, 
amely visszaröpíti az általa kedvelt 1920-as évekbe…
A programokon való részvétel díjtalan.
Információ: www.derynekarcag.hu

Szeptember 6-án egy so-
ron kívüli üléssel kezdődött a 
Képviselő-testület őszi ülés-
szaka. Mindössze két napi-
rendi pontot tárgyaltak, de 
mindkettő fontos témában ke-
rült előterjesztésre. Elsőként 
az önhibájukon hátrányos 
helyzetben lévő önkormány-
zatok 2012. évi támogatására 
vonatkozó igény benyújtásá-
ról döntöttek a testület tagjai.

A Magyarország 2012. évi 
Központi Költségvetéséről szó-
ló 2011. évi CLXXXVIII. tör-
vény 6.sz. melléklet 2. pont-
ja alapján az önhibájukon hát-
rányos helyzetbe került ön-
kormányzatoknak lehetőségük 
van támogatás igénybevételére. 
Az őszi igénylést szeptember 
10-ig lehetett benyújtani.

Az igényléshez tett testü-
leti nyilatkozatban olvasha-
tó, hogy az idei költségvetést 
246 615 ezer forintnyi műkö-
dési célú hiánnyal fogadták 
el, de emellett az önkormány-
zat mintegy 388 000 ezer fo-
rintos helyi adóbevételre szá-
mít. A tavalyi zárszámadást a 
könyvvizsgáló elfogadta. Az 
önkormányzat pedig az ál-
lamháztartásról szóló 2011. 
évi törvényben meghatározott 
munkaügyi kapcsolatok kö-
vetelményeinek megfelel. En-
nek tekintetében minden esély 
megvan arra hogy városunk a 
támogatást megkapja.

A második előterjesztés egy 
helyi rendelet módosításával 
volt kapcsolatos.

A szeptember 1-től hatályos 
nemzeti köznevelésről szóló 
törvény alapján továbbra is a 
fenntartó határozza meg a köz-
nevelési intézményekben kér-
hető térítési díj és tandíj meg-
állapításának szabályait és a 
szociális alapon adható ked-
vezmények feltételeit. Azon-
ban a törvény végrehajtásáról 
szóló kormányrendelet alap-
ján szeptember 5-ig a fenntar-
tók és az intézmények kötele-
sek voltak fölülvizsgálni a díj-
fizetéssel kapcsolatos doku-
mentációkat és a rendeletben 
foglaltaknak megfelelően mó-
dosítani azokat. Ennek megfe-
lelően került most módosításra 
a Karcag Városi Önkormány-
zat Képviselő Testület ide vo-
natkozó 31/1994. (X.28.) ren-
delete.

Az életbe lépett rendelet mó-
dosításai között szerepel példá-
ul az ingyenesen igénybe ve-
hető szolgáltatások körében a 
közismereti képzés elsajátításá-
ra irányuló vagy tartós gyógy-
kezelés miatt létesített vendég-
tanulói jogviszony. Minden 
esetben ingyenes a halmozot-
tan hátrányos helyzetű, a hát-
rányos helyzetű, a testi, érzék-
szervi, középsúlyos és enyhe 

Testületi ülés

Folytatás a 3. oldalon
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Mit kell tudni 

az IMF-ről?
Nem tettem idézőjelbe a címet, bár 

majdnem ugyanaz, mint a Kossuth Könyv-
kiadónak 1988-ban, a „Mit kell tudni…?” 
sorozatában megjelent, Csáki György által 
írt könyvnek, de az valamivel hosszabb. 
Ott van még a címben – utána - az IMF 
„testvérintézménye”, a Világbank is. Nem 
tudom annakidején hányan olvashatták, 
most már talán elavultnak tűnhet, lehet 
még a Városi Csokonai Könyvtár állomá-
nyából is törölték.

Belelapoztam azért mégis. A megle-
hetősen száraz, bevezető fejezeteket át-
ugrottam, de az azt követőkben is elég 
sok volt a szakzsargon. Tíz-tizenöt mon-
dat után kislexikonokat kellett föllapoz-
nom. Már úgy voltam vele, hogy félre-
dobom, de aztán megakadt a szemem, 
amikor a szerző az IMF és a Világbank 
kapcsolata után, a ’80-as évekbeli köl-
csönfelvételekről írt. (Mellesleg 1982 má-
jusa óta 30 éve vagyunk az IMF és a Világ-
bank tagjai.) 1983-87 között csak úgy röp-
ködtek a millió dollárban mérhető kölcsö-
nök, ’87-ben már 2,335 milliárdra rúgtak. 
Ezek nagy részében benne volt az MNB 
akkori alelnöke, Fekete János elvtárs köz-
reműködése, aki mellesleg az IMF ma-
gyarországi kormányzója volt. (Ő írta alá 
az IMF-hez való csatlakozást is Washing-
tonban anno.) Nem akarom szaporítani a 
szót, de két érdekes kölcsönt megemlítek 
mégis: az egyik a Postának, ’87-ben egy 
70 milliós kölcsön a távközlési program-
ra. (Talán nem véletlen, hogy a könyv szer-
zője később a Magyar Posta elnöki széké-
ben, vélhetően jól ismerte a részleteket.) 
A másik: ’87 áprilisában Bécsben (!) meg-
alakul a Magyar–Japán Fermentációipari 
Rt. 18 millió dolláros alaptőkével, amely-
ben 44%-os tulajdonrésze van a HAGE-
nek! És most jön az érdekesség: az Rt. 
Kabán lizinüzemet épít föl, 45 millió dol-
láros beruházással, a Hajdúsági Cukor-
gyár telephelyén és a cukorgyárban ke-
letkező répamelaszt fogja fölhasználni. 
(A lizingyártáshoz szükséges baktérium-
törzset a japán társtulajdonosok adják.) A 
műszaki színvonal olyan, hogy mindaddig 
csak 6 (!) ilyen magas színvonalú lizinüzem 
volt a világon. Az üzem jelentőségét növe-
li még az is, hogy 15 évig nem igényel ál-
lóeszközpótlást és alkatrészbeszerzést. 
Nem folytatom: A karcagiak jól tudják, mi 
lett a HAGE-vel, s nem sokkal később a 
kabai cukorgyárral is…

Szóval, hogy az átlagolvasó is érzékel-
je: a hatalomváltás már 1982(!)-ben elkez-
dődött. Mert az mégiscsak furcsa valahol, 
hogy Magyarország, mint szovjet hűbé-
res, egy amerikai birodalmi törekvést kép-
viselő, de látszólag ENSZ intézményekben, 
a Valutaalapban és a Világbankban kap 
tagságot…. A szovjet orientációjú kor-
mány elismerte az ellenség céljait szolgá-
ló intézmények fennhatóságát!? Komikus, 
nem?

A hétfői parlamenti ülést látva, az em-
ber nem is csodálkozik,hogy egyes szoci-
alista és LMP-s képviselők nem értik amit 
a miniszterelnök mond. „Mi az, hogy jó 
megállapodás?„ 

Nekik, büntetésből el kéne olvasniuk 
ezt a Csáki könyvet. Minimum…

- ács -

HÍREKHÍREKA tavalyi sikeres 
parádfürdői tábor után az 
idén 2012. augusztus 8-12. kö-
zött Tiszafüreden került sor a 
Vöröskereszt szervezésében 
egy újabb tábor lebonyolítá-
sára.

A tábor anyagi fedezetét pá-
lyázaton nyert összeg, ado-
mányozók felajánlásai és kis-
mértékű önerő befizetése biz-
tosította. Az idei táborozá-
son Tiszafüred, Túrkeve, 
Kisújszállás és Karcag ál-
talános iskolás tanulói vet-
tek részt, előnyben részesít-
ve az elsősegélynyújtó szak-
körökben tevékenykedőket. A 
tábornak a tiszafüredi FOR-
TUNA Kemping adott helyet, 
biztosítva a napi háromszori 
étkezést is.

A megérkezés napján a 
négyágyas faházakban ké-
nyelmesen berendezkedtek a 
gyerekek. Ezután lementünk 
fürödni a szabad strand-
ra, majd vacsora után játékos 
vetélkedővel egybekötött is-
merkedési estet szerveztünk, 
amit születésnap ünneplés-
sel és táncházzal zártunk. A 
második napon délelőtt szi-
mulációs helyzetgyakorlat ke-
retében elsősegély bemuta-
tót tartottak a Vöröskereszt 
aktivistái Ábrahám Istvánné 
irányításával és a Vöröske-
resztes szakkör résztvevői se-
gítségével. A helyzetgyakorlat 
egy elképzelt erdei tábor bal-
eseti lehetőségeit mutatta be 

igen látványosan. Volt a tűz-
rakásnál megsérült égési sé-
rülés, volt, akit szemen talált 
egy fadarab, volt, aki elesett 
és egy fadarab állt ki a testé-
ből, volt, aki mindezek lát-
ványától elájult, volt lőtt seb, 
voltak vérző sebek a konzerv-
bontástól és a késhasználat-
tól. A gyerekek „hívták” a 
mentők segélyhívó számát, 
felsorolták a kötelezően köz-
lendő adatokat és követték a 
kapott utasításokat. A „szto-
ri” végén mindenki megme-
nekült és életben maradt a 
szakszerű és gyors elsősegély-
nyújtásnak köszönhetően. A 
táborról és erről az esemény-
ről a tiszafüredi televízió is 
készített egy összeállítást.

Délután hajókirándulás-
ra mentünk és megtekintet-
tük a TISZA-TAVI VÍZI SÉ-
TÁNY ÉS TANÖSVÉNYT, 
vacsora után pedig Activity 
játékos vetélkedőt szervez-
tünk az addigra kialakított 
5 csapat között. A követke-
ző nap délelőttjén a tiszafü-
redi strandfürdőbe szervez-
tünk vízi vetélkedőt izgalmas 
ügyességi feladatok segítségé-
vel, ebéd után pedig a ROBIN 
KALANDPARK-ban kalan-
doztunk este 6 óráig. Késő es-
te kivonultunk csillagokat és 
csillaghullást nézni egy közeli 
füves területre.

Szombat délelőtt aerobik 
órát kaptunk, majd a fogathaj-
tó versenyt kísértük figyelem-

mel. Délután a kemping te-
rületén az 5 csapat térkép se-
gítségével 30+1 feladatból ál-
ló interaktív akadálypályán 
mérte össze tehetségét és a hét 
folyamán szerzett ismerete-
it, tudását. Az izgalmas ver-
seny után tábortüzet raktunk, 
szalonnát sütöttünk, gitár-
szó mellett énekeltünk, míg el 
nem fáradtunk. Vasárnap 10 
órakor búcsúztunk egymástól 
és a táborhelytől.

Köszönjük az adományo-
zóknak, hogy lehetővé tették 
a Vöröskeresztes tábor meg-
valósulását, ezzel lehetőséget 
biztosítva a gyerekeknek ar-
ra, hogy az elsősegélynyúj-
tást, mint állampolgári köte-
lességet, élményekben gazdag 
módon ismerjék meg és gya-
korolják. Köszönet továbbá a 
táborszervezésben és a meg-
valósításban résztvevő vörös-
keresztes aktivistáknak és se-
gítő pedagógusoknak egy-
aránt.

Kedves tanulók! Ha ti is 
szeretnétek velünk táborozni, 
akkor csatlakozzatok az isko-
látokban működő, vagy meg-
alakuló elsősegélynyújtó szak-
körökhöz. Reméljük, az ott ta-
nult ismereteitekkel életeket 
tudtok megmenteni, és veletek 
is találkozunk egyik táborozá-
sunk során.

Magyar Ildikó
önkéntes segítő pedagógus

Véradás

Karcagon a Művelődési 
Házban 2012. szeptember 
21. (péntek) 8:00 – 13:00 

óráig.
Minden véradó ajándékot 

kap!
A 18. év feletti diákok 

megjelenésére is 
számítunk.

Szülői tájékoztató
Előkészítő foglalkozások 

indulnak református isko-
lánkban, nagycsoportos óvo-
dások részére, a 2013/2014-es 
tanévre.

A szülői megbeszélés idő-
pontja: 2012. október 8. (hét-
fő) 1700 óra

Helye: református iskola I. 
emelet (Karcag, Kálvin u. 2.)

Tel.: 59/400-577
Minden érdeklődő szülőt 

szeretettel hívunk és várunk.
Iskolavezetés

Csoportos keresztelés

Kedves Testvérek!
Csoportos keresztelkedésre 

lesz lehetőség.
A csoportos keresztelések 

időpontja: 2012.november 11. 
és 18. (vasárnap) 10 óra.

Helye: a Karcagi Reformá-
tus Nagytemplom.

A kereszteléshez a jelentke-
zési adatlap kitöltése szüksé-
ges, amit a Lelkipásztori Hi-
vatalban (Kálvin u. 3.) lehet 
megtenni.

Jelentkezni, érdeklődni 
a hivatalban vagy Konczné 
Lehoczky Krisztina lelkipász-
tornál a +36 30/627-8613-as 
telefonszámon lehet.

Tisztelettel:
Konczné Lehoczky Krisztina

református lelkipásztor

Felhívás

Tisztelt karcagi lakosok, 
kisgyermekes családok, egye-
sületek!

A KUCE szeretettel meg-
hívja 2012. szeptember 15-én 
14 – 19 óráig tartandó Civilek 
Éjszakája programjára.

Helye: Karcag, Rákóczi u. 3.
Színes programok, gyer-

mekjátékok, értékes tombola-
tárgyak.

A szervezők nevében köszönetünket fejezzük ki 
mindazon támogatóknak, rendezőknek, felvonulók-
nak, akik önzetlen segítséget nyújtottak közreműködé-
sükkel a XX. arató-felvonulás megrendezéséhez.

Mindenekelőtt azokra a szervezőkre, rendezőkre 
gondolunk nagy tisztelettel és szeretettel, akik elindí-
tották az arató-felvonulást, mely az évek során hagyo-
mánnyá vált Karcagon: Sz. Nagy András, Tanka István, 
Kelemen Imre, László Erzsébet, Kovács Pálné, Klement 
Lajosné, Pallagi Jánosné, Kálmán Imréné, Bartha László 
és mindazok a termelőszövetkezeti vezetők: Dr. Kasuba 
János, Balogh József, Melegh István, Fűtő Miklós és va-
lamennyi munkatárs, akik támogatták, segítették az el-
ső felvonulás létrejöttét. Köszönjük.

A 2012. augusztus 20-i felvonulás támogatói, fel-
vonulói: Támogatók: Dobos László polgármester, Ró-
zsa Sándor jegyző, Kovácsné Kerekes Katalin mb.ig. 
- képviselő, Szepesi Tibor ig.h., Pánti Ildikó képvise-
lő, Karcagi Lovas Egyesület, Mészáros Zsolt vállalkozó, 
Laczik Dénes és felesége (Kerekcipó Kft.), Gombos At-
tila és felesége (Lugas Vendéglő), id. Hubai Imre vál-
lalkozó, Kovács Zsolt vállalkozó (Maraton Presszó), Fa-
zekas János vállalkozó (Borház), id. Kurucz István vál-
lalkozó (IPOSZ), Simonné Sztrelkó Mária vállalkozó (vi-
rágbolt), Dobrai Sándorné vállalkozó (Kun-Mediátor), 
Mándoki József vállalkozó (Zöld Sziget virágbolt), Susz-
ter Zoltánné és Kálmán Imre magánszemélyek, Karca-
gi Rendőrkapitányság munkatársai. Lovasok: Pusz-
tai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület lovasai 
(vez.: ifj. Bene Sándor) Berényi Szabolcs, Balogh Im-
re (Bucsáról), Kenyeres László, Szabó Tibor, Oros Kál-
mán, Tóth László, Szemerányi Attila, Kele Gábor, Saska 

Bernadett Karcagról-Berekfürdőről. Fogattulajdo-
nos vállalkozók-hajtók: Nagy Sándor Bucsáról, Kun-
lovardából: Szilágyi József, Kovács István, Gődér And-
rás. Botos Imre, Ács András-Kun István, Kiss Virág, Né-
meth László, Kentési Imre, Mészáros István-ifj. Mészá-
ros István. Karcagi gazdák-gépvezetők: ifj. Kun József, 
Ternován József, László Imre. Dániel Csaba, Tarjányi 
Imre, Vass László, Soós József, K. Nagy József (Cser-
hát Kft.). Id. Szopkó János-ifj. Szopkó János, Szopkó 
Ádám, Sebők Lajos, Dobrai Zsolt, Németh Zoltán, Kere-
kes Imre, ifj. Szopkó László, Gődér László, Vadai István, 
Gazsó Imre, Kiss Mihály, Szabó Sándor, Kovács Sándor, 
ifj. Szekrényesi László, Takács Sándor, Németh Zoltán, 
Szopkó László, dr. Fazekas Miklós, Kiss Mihály, Domján 
Sándor, Szekrényesi László vállalkozók. Aratók: Juhász 
Gergely, Mátyus Lőrinc, Fehér Károly, Havasi Károly, id. 
Kun József, Kun Józsefné, Vígh Imréné, Czina Ferencné, 
Gombosné Kiss Mária, Nagyfejeő Mihályné, Baranyi 
Istvánné, Tóth Istvánné, Vígh Imre, Kálmán Imréné. 
Közterület felügyelők: Juhász János és Mészáros Péter. 
Hangosítók: Mulicz Zoltán és Péntek Krisztián. Művé-
szeti vezetők: Oroszné Millinkhoffer Rita, Benéné Kecs-
keméti Anna, Kunné Nánási Mónika és a Pántlika – Ap-
rólábak – Toporgók tánccsoport tagjai. Városgond-
nokság dolgozói: Molnár Pál ig., Baranyai Imre ig.h., 
Andrási Márton, Dede Lilla, Olajosné Szabó Erzsébet, 
Balogh Lőrinc, Balogh Zoltán, Dékány István, Szappa-
nos Mihály. Nagy Miklós méhész.

Köszönjük segítségüket, közreműködésüket a ren-
dezők nevében:

Kálmán Imréné
szervező

Köszönet

Idén is volt „Vöröskeresztes tábor”
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Magán állatorvosi ügyeletMagán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)

Szeptember 08-09. Dr. Magyar György Kg., Hajnal u. 22. Tel.: 06/30-852-0465.
Szeptember 15-16. Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.: 06/20-939-4650

A Gyermeképség Alapítvány közleménye 
a 2011. évi közhasznúsági jelentésről

A Gyermeképség Alapítvány (Asz: 18829637-1-16) 1998.
január 12-én alakult meg. 1998. november 17-én a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság közhasznú szervezetté 
minősítette.

Pénztári bevételünk: 1 458 013 Ft
-  SZJA 1 % 479 920 Ft
-  Önkormányzati támogatás   67 094 Ft
-  Támogatások (motorosok + vállalkozók) 910 425 Ft
-  Banki kamat        574 Ft
Kiadás: 1 074 314 Ft
- Eszközvásárlás (Magneter készülék, 
 Színterápiás gyógylámpa)  604 000 Ft
- Anyagbeszerzés (Allergia teszt, 
 Pelenka anyag) 364 934 Ft-
 Banki költség   17 469 Ft
- Postaköltség     4 205 Ft
- egyéb szolgáltatások költsége   83 706 Ft
Vállalkozási tevékenységet nem folytattunk. A tisztség-

viselők anyagi juttatást tevékenységükért nem kaptak. A 
pénzeszközök felhasználása az alapítvány céljával megegye-
zik. A részletek az alapítvány székhelyén megtekinthetők.

Dr. Aradi Erzsébet
kuratóriumi elnök

.

Meghívó
A Rákbetegek Országos Szövetsége Karcagi Szervezete és a
„Mindig van remény” Daganatos Betegekért Alapítványa
szeretettel meghívja Önt a

„Méltóság mezeje”
őszi találkozójára

Időpont: 2012. szeptember 21. (péntek)
Helyszín: Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és 

Könyvtár (Karcag, Dózsa Gy. u. 5-7.)
Program:
15:00 Megnyitó
 Köszöntő: Dobos László Karcag város polgármestere
 Szavalat
 Gondolatok a Magyar Hospice Alapítvány szellemé-

ben a rákbetegek emberi méltóságért.
 Mikéné Bodor Mária a Rákbetegek Országos Szövet-

ségének Elnöke
 Szavalat
 Nárcisz ültetés – a város tanulóit képviselők közre-

működésével
 A rendezvény folytatása a II. emeleti Hangverseny-

teremben.
 „Szükségünk van egy kézre, amit megszoríthatunk, 

hogy tudjuk, nem vagyunk egyedül.”
 Beszélgetés Kósáné Dr. Oláh Juliannával, a „Szorítsd 

meg a kezem” c. könyv fordítójával.
 Moderátor: Szabó Péterné
 Zenei pillanatok tárogatóval – Plósz Csilla előadásá-

ban
 Gergely Alexandra Emlékdíj Alapítvány bemutatása
 Dr. Gergelyné Dr. Tóth Éva bemutatja a „Szasz 

Ewing-kór a young korban” c. könyvét.
 A helyszínen a bemutatott könyvek megvásárolha-

tók!
17:00 Sétáljon velünk az egészségért... A séta elindítója 

Dobos László polgármester 
19:00 „Az élet szép, az élet minden...” Jótékonysági hang-

verseny a II. emeleti hangversenyteremben
 Közreműködnek: Kátai Medi – Song Kórus, a karca-

gi Kátai Gábor Kórház dolgozói
 WHITE Debreceni Ifjúsági Kórus
 Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

tanárai és növendékei
A rendezvényen való részvétel térítésmentes!

Megszokott dolog, hogy a 
nyári patchwork táborokról 
rövid tudósítást adunk. Tábor 
az idén is volt, mi ugyan saj-
nálatosan lekéstük, de a nyá-
ri patchwork cikket mégsem 
hagyjuk ki – ha már hagyo-
mány lett belőle. A beszámo-
lót pótlandó kerestük fel Nyíri 
Lászlónét, a Szikfolt Klub veze-
tőjét, a beszélgetést azonban az 
egész évi munkára kiterjesztet-
tük.

- Kezdjük talán a táborral.
- Az idei foltvarró tábort 

már teljes egészében a Déry-
né kulturális Központ, illet-
ve Czimbalmos Ágnes dérynés 
munkatárs szervezte. Mi tábo-
rozóként vettünk részt rajta. 
Mindent összevetve: nagyon jó 
volt. Szakmailag kifogástalan, 
egyébként pedig mindenki elé-
gedett volt, nagyon szép dolgo-
kat csináltunk.

- Mi volt a szakmai program?
- Az egy hétből az első két 

napon Oláhné Szente Györgyi-
vel tanultuk a bargello-t. Két 
nap volt az elkészítéséhez, de 
nem sikerült. Érhető is, mert 
óriási munka. Egy takaróról 
van szó, ami „millió” darabból 
áll – és nem boldogultunk ve-
le időre (pedig volt, aki még éj-
szaka is azt csinálta.) A haladó 
tábor szerdán kezdődött táska-
varrással. A következő napon 
textilékszereket készítettünk 
Juhász Zoltánné Anikóval. 
Azután táskába való kiegészítő 
volt a tananyag (előadó: Szente 
Györgyi). Szombaton a szo-
kásos ötletbörze következett, 
amikor mindenki elmondta 
vagy elhozta azokat a dolgokat, 
amiket szeretett volna megmu-
tatni, átadni. Ez mindig csere-
bere alapon megy.

- Továbbra is a szokott 

nyüzsgés mellett ment le a nyá-
ri szemeszter?

- Ötvenketten voltunk a tá-
borban – sokkal kevesebben, 
mint eddig. Ez egyértelműen 
a gazdasági helyzet hatása, hi-
szen pénz nélkül a foltvarrás 
és a foltvarró tábor sem megy. 
Akik viszont törzstáborozók, 
azok továbbra is szeretik ezt 
a helyet. A mi klubunkból ti-
zenegyen vettünk részt. Ez a 
csoportot tekintve nagy lét-
szám, mert a Szikfolt Klub tag-
sága mára huszonegyről tizen-
öt főre csökkent. Két tagunktól 
végső búcsút vettünk, egy tag-
társ elköltözött, a másik csalá-
di ok miatt abbahagyta és így 
tovább...

- A munka viszont – látom – 
folyik tovább...

- A lelkesedés megvan. Min-
den héten szerdán összejövünk 
és dolgozunk, készítjük a kiál-
lításra szánt darabokat. Októ-
ber 4-ére kaptunk időpontot 
a kulturális központtól, hogy 
akkor kiállíthatunk. Remélem 
nem jön közbe semmi.

- Egyéb kiállítások nem vol-
tak az idén?

- Nem panaszkodhatunk. 

Most van a Kunok II. Világta-
lálkozója, és az első ilyen alka-
lomra készítettünk egy tema-
tikus kiállítási anyagot a kun 
történelemből és néprajzból. 
Ezt az anyagot azóta szétosz-
togattuk, de most ismét össze 
kellett szednünk, mert megke-
resett bennünket Kunmadacs 
község egy kiállítás erejéig, és 
hát a Dérynében is kiállításra 
kerül a kollekció. Nagyon örü-
lünk neki. Egy másik anya-
gunk körbejár az országban, 
ugyanis A család címmel ta-
valy indult egy országos körki-
állítás, arra készítettük. Hogy 
éppen hol tart, azt nem tudom, 
de szeptemberben fog visz-
szatérni Karcagra. Egy másik 
anyag ajándékba ment. A ma-
gyarországi foltvarrók egy ha-
talmas, kékfestőkből össze-
varrt faliképet ajándékoztak 
az egyik utolsó kékfestő mes-
ternek, a nagynyárádi Sárdi Já-
nos bácsinak. Abban is látható 
a mi kezünk nyoma...

- Egy hónap múlva tehát ki-
állítás. Jó munkát kívánunk 
hozzá!

Elek György

Tábor, egy felélesztett kiállítás és kékfestőkép Nagynyárádra

értelmi fogyatékos, továbbá az 
autista tanuló részére az első 
alapfokú művészetoktatásban 
való részvétel.

A térítési díjaknál és a tan-
díjaknál a %-os arányok több 
esetben csökkentek, részlete-
sebb, pontosabb képzési meg-
határozások, és több szolgálta-
tás jelent meg, melyeknek tan-
díj, vagy térítési díj mértékét a 
fenntartó határozza meg. Né-
hány esetben a mérték a mini-
málbér bizonyos %-a.

Egy javaslat alapján az in-
tézményvezetők a térítési díj 
és a tandíj mértékének nagy-
ságát a tanulmányi eredmé-
nyek alapján, a rendeletben 
foglaltak figyelembevételével 
határozzák meg.

-dh-

Testületi ülés
Folytatás az 1. oldalról

A legszebb konyhakertek
Eredményhirdetés szeptember végén

Értesítjük a legszebb konyhakertek programban 
részvevő kerttulajdonosokat, hogy az eredmények 
értékelése folyamatban van, az eredményhirdetésre 
várhatóan szeptember végén kerül sor. Az esemény 
pontos időpontjáról a Karcagi Hírmondó következő 
számában értesülhetnek az érintettek. Minden 
résztvevőt és a program iránt érdeklődőt szeretettel 
várunk.

Tisztelettel:
Kovács Szilvia
alpolgármester
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A megnyitóra Karcagon 
is sokszínű, érdekes progra-
mokkal, - hagyományőrző lo-
vasbemutatóval, magyar ku-
tyafajták szemléjével, né-
pi játékokkal, kézműves élel-
miszerek vásárával és még 
könyvbemutatóval is - ké-
szültek. A kiadók, és a szerve-
zők több idevágó tárgyú kötet 
megjelenését szeptember ele-
jére időzítették. A megnyitó 
eseményeit az említett köny-
vek bemutatója és dr. Bartha 
Júlia orientalista, etnográ-
fus Kelet varázsa – hit, hagyo-
mány, kultúra című kiállítása 
vezette be.

Kovács Szilvia alpolgármes-
ter megnyitó beszédét köve-
tően került sor a két kötet be-
mutatójára és a kiállítás meg-
nyitására. A hagyományőrzés 
útján című gyűjteményes kö-
tetet a 2011. évi Magyar Tudo-
mány Napján Karcagon ren-
dezett tematikus előadássoro-
zat anyagából alapozta meg a 
szerkesztő, dr. habil Örsi Juli-
anna. Ezt egészítik ki azok az 
interjúk és bemutató írások, 
amelyeket nagykunsági ag-
rárvállalkozók és hagyomány-
őrző csoportok életét és mun-
kásságát tárják elénk. A köny-
vet Örsi Julianna ajánlotta az 
érdeklődők figyelmébe.

A Kunok II. Világtalálko-
zója tiszteletére jelentette meg 
a Nagykun Hagyományőrző 
Társulás Elek György Nagy-
kun kapitányok a 16. század-
tól 1876-ig című kötetét. A ka-
pitányi tisztség fejlődését és a 
kiemelkedő kapitányok mun-
kásságát bemutató tanul-
mányt részletes adattár egészí-
ti ki, ebben a 41 név szerint is 
ismert nagykun elöljáró életé-
vel ismerkedhetnek meg az ol-
vasók. Elek György könyvét 
dr. Bartha Júlia mutatta be, 
aki egyúttal – kiegészítésként 
– a Uy Péter nagy klassziku-
sára, a napokban újból meg-
jelentetett Kún Ersébet és a 
Zádor és Ágota című elbeszélő 
költeményekre is ráirányította 
a figyelmet.

Bartha Júlia keleti kutatá-
sainak, kutatóútjainak tárgyi 
emlékeiből, „munkafotóiból”, 

és az életmű egyéb „lábnyo-
maiból” felépített kiállítását 
Bánkiné dr. Molnár Erzsébet 
nyitotta meg. Ez volt a díszte-
remben. A mellette nyíló kis-
teremben a Szikfolt Klub ku-
nokkal kapcsolatos patchwork 
alkotásait láthatták a láto-
gatók. Az első nap a Karcagi 
Szimfonikus Zenekar ünnepi 
hangversenyével zárult. A ze-
nekart Bartal László karmes-
ter vezényelte.

Szombat délelőtt előbb a 
Múzeumpark népesült be. Itt 
délelőtt a „kutyások” vonultak 
fel. Főként a tájjelegű fajták 
kaptak hangsúlyt, dél felé pe-
dig kutyaügyességi bemutatót 
is láthatott a közönség. A több 
lábasban rotyogó finomságok 
mellett egy kis sátras vásári 
kínálat is megjelent, de újból 
felállították az ilyenkor köte-
lező jurtát, pásztorszállást épí-
tettek, sőt, még a pákásztanyát 
is rekonstruálták az ehhez ér-
tő, és vállalkozó kedvű hagyo-
mányőrzők. Harciasabb látni-
való természetesen délelőtt-
re is jutott: a parkban, a temp-
lom és az iskola között zajlott 
a Karcagi Íjász Egyesület – a 
szervező Csízi Sándor vezé-
nyelte – háziversenye.

A hivatalos programo-
kat a délután közepén kezdő-
dő VIII. Kun Hagyományok 
Napja elé szervezték a rende-
zők. A Városháza előtt felállí-
tott tribünről a kazak nagykö-
vetség, a Kunszövetség, a kun 
települések képviselői, kun és 
jász kapitányok üdvözölték a 
megjelenteket. A világtalál-
kozóra megjelenteket először 
is Dobos László polgármester 

köszöntötte. „Büszkén emlege-
tik származásukat – idézte kö-
szöntőjében Illyés Gyula ku-
nokról írott sorait. - Magya-
rok! Nemcsak színmagyarok, 
hanem ráadásul kunok ők, 
amin valami olyasmit értenek, 
hogy a magyaroknál is magya-
rabbak. Szabadok, lovon jár-
nak, s akkora határuk van, 
mint egy birodalom.”

„A kun történelem az össze-
fogások története” - emelte ki 
beszédében dr. Fazekas Sán-
dor vidékfejlesztési minisz-
ter, a Kunszövetség elnöke. 
Ez mutatkozott meg a beköl-
tözés végrehajtásában, a török 
idők utáni visszatelepülésben, 
a redempció vállalásában, az 
1848-49-es forradalom és sza-
badságharc melletti kiállás-
ban – vagyis történelmünk so-
rán mindig. Tehát, „ha visz-
szatekintünk a kun történe-
lemre, akkor láthatjuk, hogy 
kritikus időszakokban éppúgy, 
mint a béke nyugodt évtizedei-
ben megvolt az az őserő, össze-
kapaszkodás-összetartozás tu-
dat, amely segített és segít el-
igazodni őseinket-bennün-

ket...”, hiszen a világtalálkozó 
is az összefogás eredménye – 
összegezte dr. Fazekas.

A nagykun közösségek tisz-
teletbeli elöljárói, képvise-
lői több mint egy évtizede a 
nagykun kapitányok. Illéssy 
Ádám leköszönő kapitány be-
számolóját követően Kecze 
István, a Nagykun Hagyo-
mányőrző Társulás elnöke és 
a jelenlévő ünneplők előtt tett 
esküt a tizenegyedik hiva-
talba lépő kapitány, a karca-

gi ifj. Bene Sándor. Az ünnep-
ség másik jelentős, diplomá-
ciai súlyú eseménye a karcagi 
Kazak Konzulátus újbóli meg-
nyitása volt. (Mint tudjuk, az 
1998 óta működő konzulátust 
2006-ban bezárták.) Ibrayev 
Rashid Turarovich, a Kazak 
Köztársaság magyarországi 
nagykövete átadta a tisztelet-
beli konzuli oklevelet Horváth 
László üzletembernek, majd a 
sajtó jelenlévő képviselőinek 
bemutatták a konzulátus vá-
rosházi irodáját is. „Innen né-
hány ezer kilométerre, Ka-
zahsztánban, mindenki tudja, 
hogy itt, Európa közepén lakik 
egy nép, amely a kazak néppel 
rokon nép – mondotta beszé-
dében többek között a nagy-
követ úr. - Azzal, hogy itt ki-
nyitjuk a tiszteletbeli konzulá-
tust, azt kívánjuk elérni, hogy 
csökkenjen a sok ezer kilomé-
teres távolság.” (A Városháza 
homlokzatán ezt követően el-
helyezték a Kazak Köztársaság 
zászlaját.

A délután hátralévő részé-
ben a Kun hagyományok nap-
ja szórakoztatta a hétvégi pi-
henésként a Múzeumpark-
ba látogatókat, ahol sok egyéb 
mellett az új kapitány vezé-
nyelte Pusztai Rókák lovai 
alatt dübörgött a föld...

A Kunok Világtalálkozó-
ja közel ötven kun gyökerű te-
lepülésen folytatódik, s 2012. 
szeptember 23-án ér véget. A 
záróünnepség a másik Kun-
ságban, Kunszentmiklóson 
lesz.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Kunok II. Világtalálkozója megnyitója
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Az iskolai könyvtárak szak-
mai hátteret, könyves környe-
zetet biztosítanak az oktató-
nevelő munkához.

Városunkban a 
Könyvtárostanárok Munka-
közössége több éve sikeresen 
működik. A munka minősé-
gét leginkább a könyvtáros ta-
nárok határozzák meg. Fel-
adatuk az olvasóvá nevelés, a 
tehetséggondozás, esélyegyen-
lőség biztosítása, az oktatási és 
tanulási tevékenység segítése.

A közoktatási törvény egyik 
fő célkitűzése az értékekre ne-
velés, amely új feladatokat je-
lent a könyvtáraknak is. Fel-
erősödik az irodalmi értékek 
megbecsülése, az olvasás fon-
tossága.

Munkaközösségünk több 
szakmai programot szervez, 
pl. könyvtári bemutató órák, 
továbbképzést szolgáló elő-
adások, híres könyvtárak, iro-
dalmi és történelmi emlé-
kek meglátogatása. A nyár fo-
lyamán az aggteleki Nemzeti 
Park nevezetességeit kerestük 
fel. Megcsodáltuk a táj termé-
szeti szépségét. Az ember és a 
természet harmóniája békés 
együttlétben valósul itt meg. 
A Baradla barlang cseppkő 
képződményei mint „földalat-
ti ékszerek” gyönyörködtetik 
el a látogatókat. Csokonai Vi-
téz Mihály 1801-ben látogatott 
ide. Petőfi Sándor utazásai so-
rán 1845. május 24-én járt itt 
és a barlang falába bevéste a 
nevét. Élményeit az Úti jegy-
zetek c. munkájában írta le.

Szögligeten a hegyek ölelé-
sében épült szép tájházat ke-
restük fel, amely a régi embe-
rek életét, használati tárgyait 

mutatja be. Lelkes tulajdonosa 
híven őrzi a II. világháborús 
emlékeket is. A tárgyak mel-
lett régi írások, dokumen-
tumok, újságok, fényképek, 
könyvek egyedülálló gyűjte-
ményét ismertük meg. Köny-
nyekig megható volt, hogy 
több kollégánk megkereshet-
te az itt talált dokumentum-
ban a II. világháborúban el-
esett hozzátartozója nevét. 
Szívünkben őrizzük az idős 
Pista bácsi lelkesedését és ked-
vességét. Szögligeten a Szala-
mandra ház volt a látogatás-
nak a következő helyszíne. A 
vadregényes táj fölött láthatók 
a Szád-vár romjai. Husonyica 
László, kedves karcagi isme-
rősünk finom tájjelegű ebé-
det készített részünkre, sőt 
bátyja személyében tájékozott 
idegenvezetőt is biztosított 
utunkhoz. Köszönjük mind-
kettőjük gondos vendégszere-
tetét.

Szalonnán a XII. század-
ban épült református temp-
lom több évszázados freskó-
ival hirdeti a régi korok vi-
lágát. E településen élt és al-
kotott Kalász László, József 
Attila-díjas költő, könyvtáros, 
pedagógus költészetének ihle-
tője a borsodi táj szépsége. Fe-
jet hajtottunk a sírjánál, meg-
emlékeztünk munkásságáról, 
elhangzott az édesanyjához írt 
gyönyörű verse „Anyámnak 
kontya van” című. Sokan is-
merik, s ezért idézzük fel: 
„Anyámnak kontya van, kerek
Sötét és dús, mint egy meleg
eső utáni éjszakán
sötét és dús a lomb a fán.

Anyámnak szíve van meleg

piros és fáj, ha nem merek
időnként szemébe nézni:
ő minden gondomat érti.

Csak akkor leszek kedvesed,
ha kerek kontyod lesz neked.
Ha mint anyám: első jajomra
gyógyírt találsz minden ba-
jomra.”

E tájhoz kapcsolódó irodal-
mi emlék Keleméren is talál-
ható. Tompa Mihály reformá-
tus papköltő az 1848-as sza-
badságharc bukása után itt 
élt és írta meg „A gólyához” 
c. versét. Ebben a magyar nép 
függetlensége miatt aggódik, 
a császári hatóságok meghur-
colták érte. Így ír: „Neked két 
hazát adott végzeted, Nekünk 
csak egy – volt! az is elve-
szett!” Az irodalmi vonatko-
zásokat a könyvtárostanárok 
mutatták be.

Szendrőn megismertük az 
oktatástechnikai kiállítást, 
amely kedves emlékeket idé-
zett fel a régi iskolák berende-
zéséről, az oktatási segédletek-
ről, érdekes volt a Kékfestő-
ház kiállítása is.

Munkaközösségünk szak-
mai összetartozását, a kollé-
gák közötti munkakapcso-
latok elmélyítését segítik elő 
programjaink.

Szeretnénk, hogy az isko-
lai bibliotékák eredményesen 
dolgozzanak a tanulók és a pe-
dagógusok sikere érdekében. 
Comenius megfogalmazta: 
„Nincs iskola könyvtár nél-
kül.” Ehhez kell a sok új könyv 
és a lelkes könyvtárostanárok 
munkája.

Dr. Kasuba Jánosné
munkaközösség vezetője

A Nimród Biohotel három 
évvel ezelőtt indította el az év 
jeles (mezőgazdasági) napjai-
hoz kötődő rendezvényeit. Ezek 
közé tartozik a Mihály-napi vá-
sárok kínálatát és hangula-
tát felidéző sokadalom. A ked-
velt őszi alkalom most elmarad 
- tudtuk meg ifj. Hubai Imrétől. 
Mint a főszervező elmondta, az 
ok egy másik, ám országos je-
lentőségű rendezvény.

Szeptember 21-23. között 
ugyanis immár tizenkilence-
dik alkalommal rendezik meg 
Szigetszentmiklóson a Hortus 
Hungaricus elnevezésű nem-
zetközi kertészeti kiállítást és 
vásárt. Ezen a szervezők felvo-
nultatják a magyar kertészet 
termelői és háttréiparának szí-
ne-javát. Az alkalmat vidékfej-
lesztési programokkal, konfe-
renciasorozattal is egybekötik. 
A cél a kertészeti kultúra a ma-

gyar kultúrán belüli bemutatá-
sa. A XIX. Hortus Hungaricus 
tehát igazából több, mint kiál-
lítás.

- A Hortus Hungaricus meg-
kerülhetetlen és kihagyhatat-
lan – mondta ezzel kapcsolat-
ban ifj. Hubai Imre, akitől azt is 
megtudtuk, hogy ezért át kellett 
szervezni a Nimród szeptembe-
ri rendezvénynaptárát. - Az elő-
zetesen szeptember 22-ére meg-
hirdetett Sokadalmat, mivel je-
les naphoz kötődik, nem le-
het „elcsúsztatni”, és mondjuk 
egy hónappal később megtarta-
ni. Az idén tehát elmarad, de a 
hagyomány folytatódik, mert a 
Szent Mihály-napi programja-
inkkal a Lovasnap kínálatában 
szereplünk. Jövőre pedig a szo-
kott időben és helyen találkoz-
hatunk majd a Mihály-napi So-
kadalmat kedvelőkkel.

Elek György

F E L H Í V Á S
kötelező agrárkamarai regisztrációra

A 2012. augusztus 1-től hatályba lépő Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról 
szóló 2012. évi CXXVI. törvény kötelező tagságot ír elő az agrárszektor és az élelmiszeripar valamennyi sze-
replője számára.

Az agrárkamarai választások előkészítése érdekében a leendő kamarai tagok legkésőbb 2012. szeptember 
30-ig kötelesek a Magyar Agrárkamara honlapján (www.agrarkamara.hu) található on-line regisztrációs fe-
lületen bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, és a kamarai hozzájárulást (5.000,- Ft-ot) befizetni az 
ott közzétett számlaszámra.

Regisztrációra köteles minden természetes és jogi személy (őstermelő, családi gazdálkodó, egyéni vállal-
kozó, gazdasági társaság stb.), aki/amely agrárgazdasági tevékenységet folytat.

(Az agrárgazdasági tevékenységek jegyzékét a 2012. évi CXXVI. törvény 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza.)
Ha valakinek egyszerre több önálló vállalkozása van, (pl. őstermelő és gazdálkodó szervezet tulajdonosa is 

egyben), akkor minden érintett vállalkozását külön kell regisztrálnia.
A regisztrációval kapcsolatban a gazdálkodók segítséget kérhetnek a 06/80/911-078-as zöldszámon (hétfő-

től-csütörtökig 8:00 órától 16:30 óráig, pénteken 8:00 órától 14:00 óráig).
Az elektronikus regisztráció elvégzésében a kamarai tanácsadó az alábbi elérhetőségen, előzetes időpont-

egyeztetés után nyújt segítséget:
Nap Nyitva tartás Iroda Település ügyintézése
Hétfő  8:00-16:30 Kisújszállás, Petőfi u.20-22. Kisújszállás, Kenderes
Kedd 8:00-16:30 Kisújszállás, Petőfi u.20-22. Kisújszállás, Kenderes
Szerda 8:00-16:30 Karcag, Dózsa Gy.u.24. Karcag, Kunmadaras
Csütörtök 8:00-16:30 Karcag, Dózsa Gy.u.24. Karcag, Kunmadaras

Mindenki hozza magával őstermelő igazolványát, EV igazolványát vagy cégbejegyzését! Szükséges még 
MVH-s regisztrációs szám, email cím (ha van!), és telefonszám!

Nagy László tanácsadó
30/284-5258

- Január 1-től állami fenntartás 
alá kerülnek az iskolák. Ez a vál-
tozás mennyiben határozza meg 
az első félév munkáját?

- A 2012/13-as tanévben az ed-
digi pedagógiai programok és a 
régi, hagyományos helyi tanterv 
alapján folyik az oktató-nevelő 
munka. A várható változásokra 
természetesen mi is szeretnénk 
körültekintően felkészülni, úgy-
hogy ezzel kapcsolatban nagyon 
sok feladatunk lesz. Az új közne-
velési törvény 2012 szeptember 
1-jén került bevezetésre, de nem 
teljes egészében, mert egyes terü-
letei csak a 2013/14-es tanévben 
lépnek hatályba.

Az átadással kapcsolatban 
több dokumentumot is elő kell 
készíteni. 2012. december 31-
ig pedagógiai program készült, 
melyben a nevelőtestület dön-
tése alapján választjuk ki azo-
kat a kerettanterveket, amelyek 

a  közeljövőben fognak megjelen-
ni. Az új jogszabályoknak megfe-
lelően átírjuk az SZMSZ-ünket, a 
házirendünket, és az intézményi 
minőségirányítási programot.

A nyár egyébként mindhárom 
tagiskolában meglehetősen ese-
ménytelenül telt. Nagyobb mun-
ka sehol sem volt, a tanévre fel-
készítő tisztasági és javítási mun-
kákat viszont mindenütt időre 
elvégezték. A nyári napközit az 
idén is Veres Lászlóné tanárnő 
szervezte és vezette – az összlét-
szám mintegy 50 fő volt.

Táborozni a györfisek voltak. 
Közvetlenül a tanév befejezése 
után egy csoport ment Szolnok-
ra az erdei iskolába. A Diákön-
kormányzat balatonfenyvesi tá-
borában kilencvenhárman nya-
raltak, Birizló tanár úr aggteleki 
táborában pedig a környezeti ne-
velés volt a fő célkitűzés. És már 
el is telt a nyár.

Elek György

Elmarad a Szent Mihály Napi 
Sokadalom

Tanévkezdés 2012 szeptember

Természeti és irodalmi értékek harmóniája

Pályázat 
Karcag Városi Önkormányzat-képviselő testülete pályázat 

útján bérbeadásra meghirdeti az alábbi ingatlanjait:
1. Karcag, Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti helyiség
 Helyiségei: eladótér, raktár
 A helyiség alapterülete: 24 m2
2. Karcag, Rákóczi u. 39. sz. alatti helyiség
 Helyiségei: 1 helyiség
 A helyiség alapterülete: 22 m2
3. Karcag, Rákóczi u. 39. sz. alatti helyiség
 Helyiségei: 1 helyiség
 A helyiség alapterülete: 20 m2
A fenti pályázatok benyújtásának határideje: 2012. szeptem-

ber 17. napja 16.00. óráig beérkezően.
A részletes pályázati feltételekről érdeklődni lehet a Polgár-

mesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Irodájában (fsz.: 53. sz. 
iroda, Tel.: 06 59/500-669). 

A pályázati kiírás megtekinthető a Karcag Városi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, valamit a 
Karcag Város honlapján (www.karcag.hu).

Folytatás az 1. oldalról
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F E L H Í V Á S
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala fel-

hívja azon adóalanyok figyelmét, akik belföldi rendszámú 
gépjárművek tulajdonosai (üzembentartói), valamint helyi 
iparűzési adó fizetésére kötelezettek, hogy a gépjárműadó 
és a helyi iparűzési adó második félévi előlegének befizeté-
si határideje

2012. szeptember 17-én lejár.
A befizetéseket az alábbi számlaszámainkra kérjük teljesíteni:
12053005-01000953-00400000 Gépjárműadó beszedési számla
12053005-01000953-00300003 Iparűzési adó beszedési számla

A befizetési postautalványok – amennyiben azzal nem 
rendelkeznek – beszerezhetők a Városháza fsz. 42. számú 
helyiségében.

Karcag Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

Pálinkafőzde!
Cefréjét igény szerint 

kimagvaljuk!
Füzesgyarmaton a szeghalmi 

úton lévő szeszfőzde várja 
a bérfőzetőket, 

rövid határidőn belüli kifőzéssel.
Cefrét főzésre előjegyeztetni a

06-30/468-7562
telefonszámon lehet!

Bérfőzési díj: 700 ft/liter

I. 2012-ben az ösztöndíjat igényelheti az a tehetsé-
ges és szociálisan hátrányos helyzetű, karcagi lakó-
hellyel rendelkező fiatal, aki az alábbi feltételeknek 
megfelel:

a) az ország valamely felsőoktatási intézményében ta-
nuló hallgató, aki a képzésre vonatkozó keretidőn 
belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot 
és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
mesterfokozatot és szakképzettséget eredménye-
ző mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben 
vagy felsőfokú szakképzésben folytatja tanulmá-
nyait,

b) az ország valamely középiskolájának (gimnázium, 
szakközépiskola, szakiskola) nappali tagozatos ta-
nulója (9-15. osztályos), illetve középiskolai akk-
reditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben 
részt vevő tanuló.

Tanulmányi eredménye a kérelem benyújtása előtti fél-
évben:

 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 tanulmányi átlag,
 középiskolában tanuló esetén: 4.50 vagy e fölötti 

tanulmányi átlag,
 az ösztöndíj benyújtásához szükséges előző félévi 

eredménye a pályázó jelenlegi oktatási fokozatából 
származik,

 a magatartás és szorgalom jegy nem tartozik bele 
az átlag számításába.

A családban az 1 főre jutó havi nettó átlagjövedelem 
nem haladja meg a pályázat kiírásakor központilag 
meghatározott legkisebb munkabér nettó összegét 
(60. 915,- Ft).

II.  Az ösztöndíj mértéke 5.000-20.000,-Ft-ig terjedhet, 
amely egy pályázó részére egy naptári évben egy-
szer adható.

III. Az ösztöndíj az alábbi célokra igényelhető:
 - továbbtanulás feltételeinek biztosítására,
 - tandíjfizetésre,
 - kollégiumi díj fizetésre,
 - egyéb - tanulmányi munkával összefüggő - ki-

adásokra,
 - tanulmányok során folytatandó kutató tevékeny-

ség megvalósításához.
IV. Az ösztöndíj évente kétszer kerül meghirdetésre 

(márciusban és szeptemberben).
V. A pályázatot a Karcag Városi Önkormányzat Polgár-

mesteri Hivatal Humán Szolgáltatási Irodájához 
kell benyújtani (Karcag, Kossuth tér 1. 34. sz. iro-
da).

a) A beadás határideje: 2012. október 18.
 Az elbírálás határideje: 2012. november 30.
b) A kérelmeket elbírálja a Karcag Városi Önkor-

mányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága.
c)  A döntés eredményéről a Polgármesteri Hivatal 

Humán Szolgáltatási Irodája levélben értesíti a pá-
lyázót.

d) A pályázat pályázati adatlapon (1. sz. melléklet, il-
letve 2. sz. melléklet) adható be, amely beszerez-
hető a Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatá-
si Irodájában (Karcag, Kossuth tér 1.), továbbá az 
internetről a www.karcag.hu oldalról letölthető.

A pályázati adatlaphoz csatolandó mellékletek:
 - igazolások a pályázó és a vele egy háztartásban 

élők egy főre jutó – legalább az utolsó három havi – 
nettó jövedelméről (eredeti példányok),

 - a pályázó tanulói, illetve hallgatói jogviszony iga-
zolása (eredeti példány),

 - a tanulói, illetve hallgatói jogviszonyban levő 
testvérek iskolalátogatási igazolásai (eredeti pél-
dány),

 - még nem tanköteles testvér születési anyakönyvi 
kivonatának másolata,

 - az oktatási intézmény által hitelesített félévi érte-

sítő-, bizonyítvány-, illetve leckekönyvmásolat az 
átlag igazolására (eredeti példány).

Egy háztartásban élők: az egy lakásban együtt lakó, 
ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező személyek közössége;

Jövedelem: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szó-

ló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján az elismert költségekkel és a befizetési köte-
lezettséggel csökkentett  

  - a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 
meghatározott, belföldről vagy külföldről szárma-
zó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve 
a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az 
adómentes jövedelmet is,

 - az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállal-
kozói adóról, illetve az egyszerűsített köztehervise-
lési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illet-
ve hozzájárulást kell fizetni.

 Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadó-
ról szóló törvényben elismert költség, valamint a fi-
zetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsí-
tett vállalkozói adó vagy egyszerűsített köztehervi-
selési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, 
a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadó-
ról szóló törvény szerint elismert költségnek minő-
sülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevé-
tel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi 
őstermelésből származó bevétele nem több a kis-
termelés értékhatáránál (illetve ha részére támo-
gatást folyósítottak, annak a folyósított támogatás-
sal növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető 
az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának 
megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, il-
letőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő 
összeggel.

  Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövede-
lemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a ma-
gánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselé-
si hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és 
járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíj-
járulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíj-
pénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

 Nem minősül jövedelemnek
 1.  a temetési segély, az alkalmanként adott átmene-

ti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósság-
csökkentési támogatás,

 2.  a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 
20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. 
§-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelő-
szülők számára fizetett nevelési díj és külön ellát-
mány,

 3.  az anyasági támogatás,
 4.  a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubi-

leumi juttatása,
 5.  a személyes gondoskodásért fizetendő személyi té-

rítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgás-
korlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvez-
ményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékos-
sági támogatás,

 6.  a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön tör-
vény alapján biztosított juttatás,

 7.  annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő 
foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes 
munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön 
jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabér-
ének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,

 8.  a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondo-
zásért kapott tiszteletdíj,

 9.  az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.

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

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

helyzetű” karcagi lakóhellyel rendelkező tanulók 2012. évi ösztöndíjára.
Augusztus 30. és szeptem-

ber 2. között már a hetedik 
alkalommal rendezték meg 
a Berekfürdői Ősz Sakkver-
senyt. A Romániából és Uk-
rajnából érkezett sakkozók 
jóvoltából nemzetközivé lett 
torna 54 indulóját A és B cso-
portra bontották a szervezők. 
A 19 fős A csoportban a 220 
pont feletti játékosok küzdöt-
tek, a B csoportban a kevésbé 
rutinos versenyzők indultak.

Mindkét csoportban ki-
egyensúlyozott küzdelem folyt 
– hallottuk Egyed Zsolt szer-
vezőtől – annak ellenére is, 

hogy minden idők legerősebb 
B csoportját láthatták az ér-
deklődők. A bereki versenyen 
Egyed Judit lett a legeredmé-
nyesebb karcagi játékos. Ju-
dit a B csoportban a 7. helyen 
végzett, holott a 22.-nek volt 
besorolva.

Eredmények: „A” csoport: 
1. Istvanovszki Kálmán, 2. 
Horváth Zsolt (Orosháza), 3. 
Szalai Kornél (Makó). „B” cso-
port: 1. Szurovszki Elek (FIDE-
mester), 2. Bíró István (Oros-
háza), 3. Kása Péter (Hajdúszo-
boszló), 4. Berényi Gábor.

Elek György

K Ö Z H Í R E L É S
A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke érte-
síti a város lakosságát, hogy a Karcag Városi Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete

2012. szeptember 19-én (szerdán) 9 órai kezdettel
általános közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal 
Karcag, Kossuth tér 1. (Erkélyterem)  
(Az általános közmeghallgatáson az állampolgárok és a helyben érde-
kelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek)
A testületi ülés nyilvános. 

Varga István
elnök

Berekfürdői Ősz Sakkverseny
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 
130 m²-es kertes családi ház 
tulajdonostól alkuképesen el-
adó. Tel.: 06/70-300-9730.

2 szoba + nappalis családi ház 
eladó. Karcag, Deák krt. 5/a. 
I.ár: 9,5 M Ft. Tel.: 06 70/310-
1751 v. 06/30-245-7147.

Eladó Bucsán 3 szobás ház 
melléképületekkel, kerttel. 
Tel.: 06/30-283-9322.

109 m²-es tetőteres, kertes 
családi ház eladó vagy 1,5 
szobás panelre cserélném 
Karcagon vagy Debrecenben, 
ér téke g yez tetéssel .  Te l . : 
06/30-857-3805.

87 m²-es, 2,5 szobás parket-
tás, hőszigetelt családi ház 
Szolnokon korszerű közpon-
ti fűtéssel, hagyományos fű-
tésre is kialakítva, melléképü-
lettel, garázzsal eladó. Fúrott 
kút az udvarban. Csere is ér-
dekel. I.ár: 17 M Ft. Tel.: 06/30-
432-5110.

Karcagon, a Gépgyár u. 28. 
sz. alatti 1874 m²-es portán 1 
szoba + konyha + spájzos ház 
eladó. Tel.: 06/70-613-6785.

Családi ház nagy portával el-
adó. Kg., Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 
M Ft. Tel.: 59/300-462.

A Kórház úti lakótelepen föld-
szinti 3 szobás lakás eladó 
vagy kertes házra cserélhető. 
Tel.: 06/30-567-3947.

Sürgősen, alkuképesen eladó 
100 m² több generációs csa-
ládi ház. Tel.: 06/20-533-8934.

Karcag, Villamos u. 78. sz. 
alatti két szintes családi ház 
eladó. Tel.: 06/30-287-8208.

Garázs eladó Karcagon a 
Kántor Sándor úton. Tel.: 
06/30-272-9853.

3 szoba összkomfortos csa-
ládi ház lakható alsóépület-
tel, közművesítve, fűtés gáz 
+ központi fűtés eladó. Tel.: 
06/70-452-5848 vagy 59/300-
710.

Karcagon a Kertész J. u. 1. sz. 
alatt I. emeleti, 2 szobás, er-
kélyes lakás eladó. Tel.: 06/30-
547-9987 vagy 06/30-287-
6790.

3 szoba összkomfortos + 
nappalis családi ház eladó 
vagy budapestire cserélhe-
tő. Megbeszélés alapon. Tel.: 
06/20-505-3467.

K i s  c s a l á d i  h á z  e l a d ó . 
Kg., Szondi u. 2. Érd.: Kg., 
Sarkantyús u. 25.

Eladó vagy kiadó 3 szoba 
összkomfortos kertes ház. Kg., 
Apavári u. 22. Tel.: 06/30-989-
3483.

Karcagon egy portán két csa-
lád részére összkomfortos, 
több szobás kertes ház eladó 
vagy kertes ház csere is érde-
kel. Fűtés: gáz és vegyes tüze-
lésű, teljes közművesített. Tel.: 
06/30-422-8334.

Karcagon, a Vasút utcában 
különálló (szoba-konyha-
fürdőszoba) lakrész (i .ár : 
2.900.000 Ft) és egyéb ingó-
ságok eladók. Tel.: 06/30-530-
1134.

Karcagon főtéri III. emeleti, 2 
szobás, erkélyes, 56 m²-es, te-
hermentes lakás eladó. Tel.: 
06/30-385-4300.

Eladó ház. Szent I. sgt. 34. sz. 
alatti 2 szoba parkettás, gáz-
fűtéses, fürdőszoba és WC 
bent van. Érd.: Kg., Szent I. 
sgt. 36. (10-17 óráig).

Kertes családi ház eladó. Szoc. 
pol-ra előkészített, mellék-
épületekkel, betonozott ud-
varral, csendes helyen. Tel.: 
06/70-426-4840.

Karcagon cserépkályhás, 1,5 
szobás, gázkonvektoros, tég-
la családi ház sürgősen eladó. 
Tel.: 59/400-802 

Karcagon összközműves ker-
tes ház eladó. Tel.: 59/300-635 
v. 20/241-0383

Állat
Fajtaváltás miatt egy mopsz 
szuka és egy lány olcsón el-
adó. Kedvencnek való kutya 
ingyen elvihető. Tel.: 06/70-
452-5848 vagy 59/300-710.

N a g y  t e s t ű  h ú s g a l a m b 
költőpárok és hófehér posta-
galambok eladók. Tel.: 06/30-
324-0522.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Felfrissítő és megfiatalító ha-
tás, testi-lelki harmónia, bel-
ső nyugalom. Tel.: 06/59-313-
284, www.tmhirek.hu

Hévízen gyógy fürdőtől 5 
percre, a 4 csillagos Hotel 
Kalmában 27. extra piros hét-
re szóló 4 személyes apart-
man üdülőjoga eladó. 95 évre 
szóló, örökölhető, cserélhető. 
Tel.: 06/59-312-005 v. 06/30-
583-4708.

Eladó 2 db 160 x 140-es re-
dőny. Tel.: 06/70-613-6785.

Eladó 2 db kétszemélyes he-
verő, 1 db gyerekheverő, új-
szerű állapotban konyha-
bútor, új tölgyfa konyhai 
falitéka, zsúrkocsi, Bonanza 
íróasztal, franciaágy, 2 db új 
fekete ezüst díszítésű szek-
rény. Tel.: 06/70-300-9730.

Méz házhoz szállítás Karcag 
területén! Termelői méz kap-
ható Karcag, Füredi utca 3. 
Vegyes (kristályos) 1.300 Ft/
kg, akác (folyékony) 1.800 Ft. 
Sebők Erika, Szőllősi Csaba. 
Tel.: 06/30-963-5073.

TRAPÉZ és CSERPES lemez 
kapható 1.490 Ft /m²-től . 
(Kerítésnek, tetőnek, garázs-
nak.) Tel.: 06/30-265-4197.

Bontott üvegtégla eladó. Tel.: 
06/30-272-9853.

Öt részes előszobai vessző-
garnitúra kedvező áron eladó. 
Négy db nagyméretű fotelből 
és 1 db fonott, szögletes asz-
talból áll. Tel.: 06/20-505-3467.

600 db egy gombos szalag-
cserép eladó, kis tételben is. 
U.itt 2 db gázpalack eladó. 
Tel.: 59/311-975.

Lábon álló kukorica szár in-
gyen elvihető. Hereliszt kap-
ható. Tel.: 06/30-856-6978.

Kovács tűzhely (kohó), 2 db 
felújított Trabant féder, 4 db-
ból álló sarokülő, 220-as he-
gesztő trafó, üzemléptelen 
Robi kapa (alkatrésznek), bir-
kafőző lábas (35 l-es), 2 db 
alumínium üstház, ásó, kapa, 
gereblye, csákány, fejszék, ka-
lapácsok, mákdaráló, húsda-
ráló, fúró tokmányok, kombi-
nált fogók eladók. Tel.: 06/70-
532-6644.

700 db egy gombos, 80 db 
négy gombos szalagcserép a 
hozzá tartozó kúpcseréppel 
eladó. I.ár: 10.000 Ft. Érd: Kg., 
Kuthen u. 32.

250 l cefre, fele körte; 26-os 
női kerékpár felújítva, 5 ton-
nás olajemelők eladók. Tel.: 
59/314-243.

Elektromos kukorica morzso-
ló és 24 kalapácsos termény-
daráló eladó. Tel.: 06/20-576-
7044.

Eladó 1 db autós gyermek-
ülés, 1 db bébi hordozó, 1 db 
hálós járóka (alig használt), 4 
db 60 l-es, 2 db 30 l-es gyá-
ri boros hordó, 1 db 60 l-es 
szőlőprés, 25 db bontott cse-
répkályha egyenes csempe 
25x32-es, Philips 52 cm-es szí-
nes TV, régi típusú kanapé + 
szekrény, étkező garnitúra, 3 
szekrény mintás kivitelben + 
asztal, amely kihúzható 6 sze-
mélyesre + 4 párnázott szék. 
Érd.: Kg., Szamos u. 62. Tel.: 
59/400-526.

Eladó 2 fiókos, 2 ajtós komód, 
hagyományos ágyneműtar-
tó, sötét dohányzóasztal, falra 
szerelhető TV tartó. Érd.: Kg., 
Szent I. sgt. 36. (10-17 óráig).

H i d e g - m e l e g  k o n y h á s 
büfékocsi érvényes működési 
engedéllyel eladó. Tel.: 06/70-
426-4840.

MF 70-es kaszáló gép, utánfu-
tó, nagyothalló készülék, járó-
keret, szoba WC, 4 db veran-
da ablak (kb. 1,5x1 m), 2 db 
akkumulátor 3 kerekű robba-
nós motorhoz. Érd.: Kg., Szent 
I. sgt. 57.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást ,  cip -
zár cserét, felhajtást, méret-
re munkaruhát, férfi szövet 
és bársony nadrág; bőrkabát 
varrását rövid határidőre vál-
lalom! Tel.: 06/59-311-910.

Idős ember gondozását vál-
lalom kertes házamban. Tel.: 
06/30-384-0490. Bajba ju-
tott? Nem tudja hitelét fizet-
ni? Végrehajtás van folyamat-
ban? (Személyi hitel, hitel-
kártya, jelzálog hitel, stb.) Ne 
késlekedjen, kérjen segítsé-
get! Mi segítünk! Tel.: 06/70-
314-4403 vagy 06/30-647-
7324.

Minőségi termelői borok az 
ország legjobb borászaitól. 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák 
krt. 77. Tel.: 06/30-928-3073. 
www.karcagiborhaz.hu 

Régebbi tárgyait, bútora-
it, forgalomból kivont pénze-
ket, régi pénzeket, bármilyen 
nemű hagyatékait felvásáro-
lom. Régi 200 Ft-ost is vásáro-
lok. Hívjon bizalommal! Tel.: 
06/30-605-3521.

V Í Z V E Z E T É K  s z e r e l é s t , 
B Á D O G O S  m u n k á t  é s 
JAVÍTÁSOK AT is vállalok . 
Török László. Tel.: 59/313-887 
vagy 06/30-289-5103.

Takarítást vállalnék 8 – 12 órá-
ig. Tel.: 06/30-422-7719.

FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére haj-
vágást, dauerolást, hajfestést 
vállalok (30 éves gyakorlattal 
rendelkezem). Tel.: 06/30-447-
3918.

Ház körüli munkákat, fabe-
hordást, összevágást, bon-
tást, betonozást, stb. vállalok. 
Tel.: 06/70-350-5308

A K C I Ó  A  F Ő T É R I 
RUHAJAVÍTÓBAN szeptem-
ber 31-ig! (1 javítás teljes áron, 
a másodikra alkudni lehet!) 
U.itt: vállalok mindennemű 
javítást, ami ruha! Táskába 
zippzár csere! Feig Kati

Nyugdíjas kőműves kőmű-
ves és ács munkát vállal. Tel.: 
59/300-635 v. 06/20-241-0383

Gépjármű
2006-os évjáratú Suzuki SX4 
1.6 GS 4WD garázsban tartott, 
hitel átvállalással eladó, kizá-
rólag banki úton. Tel.: 06/30-
647-7357.

Renault személyautó eladó 
(5 Campus, évjárat: 1992, ki-
elégítő műszaki állapot, el-
járt forgalmi engedély, forga-
lomból ideiglenesen kivonva). 
Tel.: 06/20-576-7044.

Apróhirdetés
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2012. szeptember 14. péntek
18.00  Műsorajánló
18.05  Kunok II. Világtalálkozója I .rész 
19.05  Nagykunsági krónika – közéleti 

magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Gyökeres Sándor
 Téma: Tanévkezdés
 Karcagi Hírek
 - Új orgona
 - Asztalitenisz verseny
 - Szervezeti változások a rendőr-

ségnél
 Háttér 
 Vendég: Mészáros Zsolt
 Téma: Kunlovarda
20.20  Kunok II. Világtalálkozója II. rész

2012.szeptember 18. kedd (ismétlés: 
szerda)

18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Református is-

tentisztelet
19.20  Karcagi hírek 
19.50  A Hit Szava - Római katolikus 

szentmise

20.45  Karcag Sport: Karcag SE 
Jánoshida 

 Megyei I.osztályú bajnoki labda-
rúgó mérkőzés

2012. szeptember 20. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Karcagi Ízek
18.05  Kunok III. Világtalálkozója II. rész
19.05   Nagykunsági krónika – közéleti 

magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Bene Sándor
 Téma: Kunkapitány
 Karcagi Hírek
 - Kunkapitány Választás
 - Mezőgazdasági helyzetkép
 - Sikeres rendőri munka
 - Pékek helyzete
 - Tűzesetek
 Háttér 
 Vendég: Ruzicska Ferenc
 Téma: Kunkapitányok
20.10 Kunok IV. Világtalálkozója II. rész

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Nézze Ön is a műsorunkat az interneten 

a www.karcagtv.hu oldalon, 
itt válogathat kedvére korábbi híradásainkból is

AnyakönyvAnyakönyv
Születés
Pető Beáta – Szabó György 
János
Kg., Kórház u. 8/c. III/16. 
 Dóra
Gecse Róza – Bakó György
Kg., Báthori u. 7.  György

Házasságkötés
2012. augusztus 18.
Spéder Tímea és Varga Mik-
lós
Hajdúszoboszló

Halálozás
Fodor Imréné (Nagy Erzsé-

bet)
 Karcag (1939.)

Labdarúgás

Szeptember 15. szombat
 8-13 óráig Berek – Kiss A. 

utca
 9-20 óráig Alma Gyógy-

szertár (Tesco)
Szeptember 16. vasárnap
 9-12 óráig Oroszlán – 

Kórház úti

A fenti időpontokon túl 
sürgős esetben egészség-
ügyi ellátás a Háziorvosi 
ügyeleten (Karcag, Széche-
nyi sgt. 27.)

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Karcag – Túrkeve 2:0 (0:0)
Karcag, 120 néző. Jv.: 

Kuborics B. Segítői: Felföldi I., 
Felföldi K.

Karcag: Moga, Szívós Gy. 
(Csatári), Orosz (Nagy R.), Ko-
vács Cs., Rajcsányi, Szívós G., 
Bukovszki (Balla), Szentannai, 
Lázók A., Erdei, Székely (Sző-
ke R.)

Edző: Orosz István
A hatodik percben Nagy fe-

jesét Moga kiütötte. A huszon-
negyedik percben Kántor be-
cselezte magát a 16-oson belül-
re, de Kovács megakadályozta a 
lövésben, végül Nagy R. felsza-
badított. A huszonhatodik perc-
ben Horváth elől Moga az utolsó 
pillanatban tisztázott. A hatvan-
harmadik percben Erdei hosz-
szú átadásával indította a jobbol-
dalon Bukovszkit, aki a kiinduló 
kapus mellett a bal felső sarok-
ba bombázott (1:0). A nyolcvan-
kilencedik percben Lázók A. el-
ment a jobboldalon a védők mel-
lett, majd Bukovszkinak be-
adott, aki a jobb sarokba lőtt 
(2:0).

Jók: Szívós Gy., Kovács Cs., 
Bukovszki, Erdei ill. senki

Juhász Mihály: Gratulálok az 
ellenfélnek.

Orosz István: Jó iramú mérkő-
zésen úgy érzem többet tettünk a 
győzelemért, ezért megérdemel-
tük a három pontot. Gratulálok a 
csapat hozzáállásáért.

Magyar Kupa megyei 
selejtező

Tiszaörs – Karcag 1:8 (1:3)
Góllövők: Szőke R. (2), Szé-

kely (2), Szőke N., Szívós Gy., 
Szentannai, Lázók A.

Utánpótlás bajnokság

U 13-as korosztály: Karcag – 
Debreceni sportiskola 6:3

Góllövők: Atex (2), Balla, Ka-
tona, Tóth, Papp

Kispályás labdarúgó bajnok-
ság

Alarm-Matic műfüves 
bajnokság 2012

Szeptember 9-én rendezték 
meg a IX. fordulót.

Eredmények: Ökodízel – 
Ho-Ri-Ko 6:2, DKV – Aqua 
6:1, Blades-Zsoan – Famí-
lia 0:8, MultiTec – VGT-Brigád 
5:4, Origo – Devils-Armacomp 
11:5, Szuperinfó – Rózsa 7:3, 
Agrosprint – Roli Sped 3:3.

A X. forduló szeptember 16-
án kerül megrendezésre.

B. I.

Ifjúsági mérkőzés 

Karcag – Túrkeve 2:1 (1:0)
Karcag: Fábián, Szabó G., 

Varga T., Szőke N., Herczeg 
(Daróczi), Borsi, Kovács L., Bakó 
L., Horváth G. (Kabai, Berczi), 
Földi (Magyari)

Edző: Varga László
Góllövők: Földi, Szőke N. 

11-esből, ill. Csíder
Varga László: Nehéz mérkő-

zésen szereztünk három pontot.

U 9-es korosztály

Két hete rendezték meg 20 
csapat részvételével a Bervár Mi-
hály által elnevezett emléktornát 
Tiszaburán. A XIII. alkalommal 
kiírt emlékkupán több neves 
NB. I-es klub, többek között a 
Ferencváros, Kecskemét, Vasas, 
DVSC, Mészöly FC is nevezett.

A karcagi csapat eredményei: 
Karcag – Szarvas 4:0, Karcag – 
Tiszafüred 1:0, Karcag – Kunhe-
gyes 4:0, Karcag – Ferencváros 
1:1. A legjobb nyolc között: Kar-
cag – Kecskemét 1:0. A legjobb 
négy között: Karcag – Tiszabura 
0:0, büntetőkkel 2:1. A döntő-
en Karcag – Vasas 2:1. Ezzel tor-
na győztes lett a csapat. Utoljára 
1989-ben nyerte meg ezt a kupát 
Karcag. 

Csapat tagjai: Balázs Jó-
zsef Balázs, Csontos Gergő, Er-
dei Tamás, Varga Zsolt, Bernáth 
Ákos, Balajti Tamás, Kardos 
Kevin, Rózsa Marcell, Pekár Gá-
bor, Baga Lajos, Fábián Gábor, 
Koczka György, Ferenczi Máté, 
Szabó János.

A torna legjobb kapusa címét 
Balázs József Balázs nyerte el.

Felkészítő edzők voltak: Nagy 
Roland és Faragó Krisztián.

B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság
RENDŐRSÉGI HÍREKRENDŐRSÉGI HÍREK

Megalakult a női labdarúgó csapat
Antal Lőrinc edző kezdeményezésére egy húsz főből álló csapatot 

hoztak létre különböző korú játékosokkal. Szeptember 16-án Kisúj-
szálláson a helyi csapat ellen pályára is lépnek. Eddig már öt edzést 
is megtartottak. Az edzések levezetésében segítséget nyújt Tóth Mi-
hály, aki korábban 25 évig játékvezető is volt. Elmondása alapján a 
csapat tagjai lelkiismeretesen végzik az edzésmunkát. Ezúttal kérik 
a női labdarúgás iránt érdeklődőket, hogy – mivel teljesen önellátó-
ak – mindennemű segítséget, felajánlást szívesen várnak.

Asztalitenisz 
NB. III. Alföld 

csoport
I. forduló: Szentes – Kováts 

DSE Karcag 11:7
Győzelmek: Hubert Attila 

.- Tóth Balázs (páros), Hubert 
Attila és Tóth Balázs 3-3 győ-
zelem (egyéni).

Nem a legerősebb összeállí-
tásban játszottunk, ez meglát-
szott az eredményen is.

II. forduló: TEVA I. Deb-
recen – Kováts DSE Karcag 
7:11

Győzelmek: Skumáth Ist-
ván – Hubert Attila (páros), 
Skumáth István 4, Hubert At-
tila 3, Tóth Balázs 2, Kovács 
Miklós 1 győzelem (egyéni).

Szoros mérkőzések, meg-
érdemelt siker! Kovács Mi-
ki nagyszerű játékkal hozta a 
győzelmét.

III. forduló: Kováts DSE 
Karcag – Tótkomlós ASE 
16:2

Győzelmek: Skumáth Ist-
ván – Dr. Farkas Béla és Hu-
bert Attila – Tóth Balázs (pá-
ros), Skumáth István 4, Tóth 
Balázs 4, Hubert Attila 3, Dr. 
Farkas Béla 3 győzelem (egyé-
ni).

Magabiztos játékkal, elsöp-
rő győzelem.

Nagykun Kupa Férfi Kézilabda 
Felkészülési Torna

2012. szeptember 15. (szombat)
Városi Sportcsarnok Karcag

Program:
10 óra: Református Gimnázium - Nagyszénás
11 óra: Karcag SE – Gyula
12 óra: Református Gimnázium – Gyula
13 óra: Karcag SE – Nagyszénás
14 óra: Nagyszénás – Gyula
15 óra: Karcag SE - Református Gimnázium
Szeretettel várjuk kedves szurkolóinkat!

Major
szakedző

Augusztus 27-én egy helyi la-
kos tett bejelentést, miszerint ta-
nyájuk nagykapuját ismeretlen 
személyek leemelték, majd a bir-
kahodály már korábban megbon-
tott, csak deszkával betámasztott 
oldalsó nyílásán, a deszkalapot 
összetörve bementek, és onnan 9 
db birkát és 1 ismeretlen márká-
jú vízszivattyút tulajdonított el, 
amivel 280.000 Ft lopási és 1.000 
Ft rongálási kárt okoztak. Az in-
tézkedés során öt kunmadarasi 
férfit vontak intézkedés alá és ál-
lították elő a rendőrök, akik a 
cselekmény elkövetésével gya-
núsíthatók voltak. Megállapítást 
nyert, hogy öt birkát Kőtelekre 
szállítottak el, a szivattyút pedig 

egy kunmadarasi házban rejtet-
ték el. A megtartott házkutatás-
ok során az öt birka és a szivattyú 
is lefoglalásra, és a sértett részére 
visszaadásra került. Egy gyanúsí-
tottat őrizetbe vettek és a Török-
szentmiklósi fogdára szállítottak, 
jelenleg előzetes letartóztatásban 
van.

Augusztus 27-én délelőtt egy 
helyi asszony az egyik üzletben 
különféle árucikkeket pakolt be 
a táskájába és a pénztár előtt fi-
zetés nélkül akart kimenni az üz-
letből. A biztonsági őr visszatar-
totta, és számon kérte a nőt, aki a 
817 Ft értékű árucikkeket végül is 
kifizette.


