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Szeptember 21-én, pénteken, hagyományo-
san a Déryné Kulturális Központnál, a Dózsa 
szobor előtt kerültek földbe a majdan tavaszi 
virágokat növesztő nárciszhagymák.

A Rákbetegek Országos Szövetsége és a 

„Mindig van remény” Daganatos Betegekért 
Alapítvány szervezésében lezajlott őszi talál-
kozó ezúttal a kulturális Központban könyv-
bemutatóval és koncerttel folytatódott.

Méltóság mezeje

Ünnepi önkormányzati 
ülés Berekfürdőn

A Varróban rengeteg mun-
kával telt a nyár, hallottam 
Puháné Urbán Katalin igaz-
gatónőtől. A fenntartó utasítá-
sára ugyanis július hónapban 
végrehajtották a főtéri tanmű-
hely kiürítését, és a sok mun-
kagép, berendezés és bútorzat 
elszállítása mellett a selejtezést 
is végrehajtották.

- Hová kerültek a tanműhe-
lyek?

- Egy részük – a kereske-
dőké, az asztalosoké, a festő-
ké az iskolába, a kollégium-
ba, illetve az udvari tanmű-
helybe, a lakatos tanműhelyt 
kivittük a laktanyába, ahol a 
kőművestanulók is kaptak egy 
termet a gyakorlati oktatás cél-
jára. A költöztetés után és mel-

lett már készítettük elő a tan-
évet. Ezt számunkra megne-
hezítette, hogy bizonyos kép-
zések indítási feltételei csak az 
utolsó napokban jelentek meg. 
Konkrétan arról van szó, hogy 
a következő (2013/14-es) tan-
évtől a szakképző intézmé-
nyekben már kötelező lesz az 
új típusú, hároméves szakkép-
zés bevezetése. Most a szakis-
kolák lehetőséget kaptak ar-
ra, hogy egy évvel korábban is 
bevezethessék ezt. Arra vár-
tunk hát, hogy ennek a jogsza-
bályi háttere megjelenjen – és 
bizony több rendelet, szakma- 
és vizsgakövetelmény augusz-
tus 31-én jelent meg. Sok min-
den elő volt készítve, úgyhogy 
szeptember 1-jétől négy szak-

mában elindítottuk az új típu-
sú, duális, három éves szak-
képzést. Ezek: eladó, kőműves 
és hidegburkoló, gépi forgá-
csoló, épület- és szerkezetlaka-
tos. Egyébként a szakmák is át-
alakultak és 2012-re új képzési 
jegyzék jelent meg. (Az imént 
sorolt eladó pl. három szak-
ma összevonása, a kőművese-
ké a hidegburkolóval bővült, 
és összevonásra került az épü-
let- és szerkezetlakatos szakma 
is.) A mondottak közül a gépi 
forgácsoló valamint az épület- 
és szerkezetlakatos hiányszak-
mák. Ezt a kettőt volt a leg-
könnyebb feltölteni.

Tanévkezdés 2012 - Középiskolák

Folytatás az 2. oldalon

3. rész

A szórványként, az elmúlt évti-
zedekben Somogyba került és 
ott letelepedett kunságiak avat-
tak kun szobrot a múlt hét vé-
gén Kaposvárott. Az alkotást a 
helybeli és a Kunszövetség kép-
viseletében jelen lévő ünneplők 
előtt dr. Fazekas Sándor vidék-
fejlesztési miniszter, a Kunszö-
vetség elnöke, Tóth István Ka-
posvár alpolgármestere és a ka-
posvári kunok egyik vezetője, 
Kun Tibor avatta fel.

A falu önállóságának 20. évfordulójára emlékeztek vasárnap 
Berekfürdőn. Az istentiszteletet követően a Megbékélés Házá-
nak konferenciatermében megtartott ünnepi önkormányzati 
ülésen dr. Hajdú Lajos polgármester emlékezett az elmúlt két 
évtizedre, a közelmúlt településfejlesztő eredményeire, és szólt 
a jövő lehetőségeiről, problémáiról.

Az ünnepi alkalommal a szokásosnál több díjat és elisme-
rést adtak át. Díszpolgári címmel ismerték el Varga Mihály 
miniszter, a térség országgyűlési képviselője, Jókai Anna Kos-
suth-díjas író, és dr. Kenyeres Imre képviselő, egykori polgár-
mester munkáját.

Folytatás a 4. oldalon

Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium

Kun szobrot avattak Kaposváron
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Csehül 
állnak

Ez jutott eszembe, amikor a csehor-
szági metilalkohol kotyvalék botrány-
ról először hallottam. Hát bizony elég-
gé csehül állnak a csehek ez ügyben, 
mert még egy ember ilyetén való hal-
áloka is borzasztó, nemhogy több mint 
két tucaté.

Rágondolni is rossz, ha netán itt-
hon, Magyarországon történik mind-
ez. Azóta a világsajtó már prolongál-
va követelné nem egyes szakminiszter, 
hanem az egész kormány lemondását, 
s talán még az a hír is szárnyra kapna, 
hogy a balliberális ellenzék régóta je-
lezte a problémát, a kormányzati tét-
lenség miatt következett be a tragédia. 

Kétségtelen, Csehország imázsán 
nagyon nagy fekete folt esett. Nem 
tudni, milyen hatással lesz majd a tu-
rizmusra, hiszen a Hradzsin alján lé-
vő hangulatos kiskocsmákban és ét-
termekben már a világhírű cseh barna 
és világos sör ízét (sőt még a klédniét) 
is befolyásolhatja. No, de nem aka-
rom túlragozni és túldimenzionálni 
ezt a tragédiát és történetet. Részvé-
tet érez inkább az ember, különösen 
azért, mert a cseh gasztronómiát, va-
lamint a sör- és az italkultúrát mindig 
is nagyra tartottam. Viszont a liberá-
lis fogyasztási felügyelettel mégiscsak 
valami nagy baj lehet a Károly híd kör-
nyékén, ha ilyesmi megtörténhet. S ar-
ról sem nagyon szól a fáma, hogy az 
EU hogyan konstatálja mindezeket an-
nak fénytörésében, hogy a nagy vízfej-
ben máig EU–komfortosnak tekintik pl. 
a Benes dekrétumokat és galád cseh-
ellenességgel vádolnak meg minden-
kit, akik ezt a gyalázatos lex-halmazt 
már régóta a pokol fenekére kívánják. 
Persze, a két dolog között nehéz len-
ne logikai összefüggéseket találni – a 
cseh nacionalisták bizonyára dühösen 
fölhorkannának egy ilyen levezetésre. 
De sajnos a tudatosan létrehozott ket-
tős mérce még ilyen torz asszociáció-
kat sem zárhat ki. Az is biztos, ill. való-
színűsíthető, hogy a globális korrupció-
hoz is kapcsolódik láthatatlan szálakkal 
ez a történet, mert ezeknek az italok-
nak a zárjegyét sem lehet csupán ama-
tőr módon hamisítani. Persze, a min-
denáron való pénzszerzés, a kapzsi-
ság és a bűn az nem csak a szomszéd-
ban produkálhat ilyen eseteket, hiszen 
itt van a MAL Zrt. ügye is. Ha úgy tet-
szik, itt is csehül állnak a felelősök, akik 
a gátlástalan profitszerzést az „üzleti 
élet” természetes velejárójának tekin-
tették, és mit számított nekik az, hogy 
esetleg emberéleteket veszélyeztet-
hetnek. Pedig a felmenőik közül felte-
hetően sokan szajkózták annak idején 
a nagy szocialista szlogent: „Legfőbb 
érték az ember!”

- ács -

HÍREKHÍREK
Tisztelt Szülők!

A Madarász Imre Egye-
sített Óvoda és Pedagógiai 
Szakszolgálat intézményve-
zetője felhívja a szülők figyel-
mét, hogy a 2012/2013-as tan-
év feladataival kapcsolatban 
gyógytestnevelési szülői érte-
kezletet tartunk, melyre sze-
retettel várjuk 2012. október 
03.-án (szerdán) 17 órakor, a 
Varró u. 3/a. sz. alatt találha-
tó városi gyógytestnevelés tor-
natermében.

Szarka Lászlóné
Intézményvezető

Kun Marianna
gyógytestnevelő

Gombász szakkör
Szeretettel várjuk az érdek-

lődőket heti 1 óra időtartam-
ban csütörtökönként 17 órakor 
a Csokonai Könyvtárba.

A foglalkozásokon ismerte-
tésre kerülnek az ország terü-
letén fellelhető ehető és mér-
ges gombafajták.
Kezdés: 2012. október 4. 17 
óra
Szakkörvezető: Széll Attila 
gombaszakellenőr.
Információ: 06/30-325-7724.

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

Meghívó
Szeretettel hívunk és várunk minden egészség-
ügyben dolgozott nyugdíjast találkozónkra.
Ideje: 2012. október 19-én 16 óra.
Helye: Karcagi Nagykun Református Gimnázi-
um Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégi-
um ebédlője (Karcag, Varró u. 1.)
Jelentkezés: Simonné – Ági: 59/401-354, 
Bogdánné – Magdi: 59/313-571, Mándiné – Ju-
cika: 59/313-004, Rauschenbergerné – Böbike: 
59/313-718, Tóthné – Erzsi: 59/311-658.

Szervezők

Az idegen nyelvek tanulásához 
és a különböző vizsgák köve-
telményeihez alkalmazkod-
va különféle kompetenciákat 
kell fejlesztenünk párhuzamo-
san: kezdő szinten az olvasás 
és írás, később az olvasott és 
hallott szöveg értése, nyelvhe-
lyesség, felsőbb évfolyamokon 
a szövegalkotási-fogalmazási, 
ill. minden szinten a kommu-
nikációs kompetenciák.

Nagy hangsúlyt fektetünk 
arra, hogy felkeltsük tanuló-
inkban az igényt a nyelvtanu-
lásra és később se veszítsék el 
motiváltságukat, amikor egy-
re több nehézséggel kell meg-
küzdeniük az eredményért, a 
sikerért.

Az oktatást segítve a tanu-
lók rendelkezésére áll a mul-
timédiás labor, ahol a nyelvta-
nulást segítő szoftverek hasz-
nálatára van lehetőség.

6. évfolyamon kialakítottuk 
a nívócsoportot, 7 és 8. év-
folyam amerikai nyelvtanár, 
lektor segíti a tanulók nyelv-
tanulását. Nagy örömmel fo-
gadtuk a Református Gimná-
zium azon felajánlását, hogy 
a nyelvi lektort iskolánknak 
„kölcsön adja”, így a 7-8. év-
folyamos diákoknak segítsé-
gére lesz az angol nyelv tanu-
lásában, már második tanéve. 
Segítségével a diákok jobban 
megismerhetik szülőhazájá-
nak (USA) történelmét, kul-

túráját, hagyományait. Szó-
kincsük folyamatosan bővül, 
kommunikációs készségük 
fejlődik, jártasságra tesznek 
szert az amerikai angol dia-
lektusban. Az új ismeretek el-
sajátítása mellett gyakorol-
ják a helyes kiejtést és ezek az 
órák biztosítják az autentikus 
szövegértést is. Tanulóink an-
gol nyelven igyekeznek bemu-
tatni hazánk történelmét, ha-
gyományait, egy-egy híres 
ember életét és munkásságát. 
Bízunk abban, hogy nyelvta-
nításunk eredményessége to-
vább fog javulni.

Tóth Judit
angol nyelvtanár

A minőség javítása érdekében végzett 
nyelvtanulás a „Refi”-ben

Köszönet
Női kézilabda csapa-

tunk 2012. szeptember 
6-9-ig, immár hagyomá-
nyosan, a testvérvárosi 
kapcsolat keretein belül 
Székelykeresztúr női csa-
patát látta vendégül. Ez-
úton szeretnénk meg-
köszönni a Karcag Vá-
rosi Önkormányzat, Do-
bos László polgármester 
úr, Agrosprint Kft. – Fülöp 
Gáborné Katika segítségét.

Köszönettel:
a csapat tagjai

A településen működő fes-
tőtábor szervezői-résztvevői 
közül Tőkés Sándor-díjat ve-
hetett át Gálfalvy György és 
Dupka György. A településért 
végzett munkáért dr. Hajdúné 
Rácz Gabriella, Mészáros 
Imréné, Potornainé Szűcs Ka-
talin, a testvérvárosi kapcso-
latok kiépítésért és ápolásáért 
Székely Ernő, Csíkszentkirály 
polgármestere, a tavaly megje-
lent Berekfürdő története kö-
tetért pedig Ruzicska Ferenc 
(Elek György) vett át Berek-
fürdőért emlékérmet.

Ünnepi önkormányzati ülés Berekfürdőn
Folytatás az 1. oldalról
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Par la men ti Nap ló

Az apró jelek sokszor idő-
ben figyelmeztetnek bennün-
ket, csak figyelni kell rájuk. 
Mostanában a parlament falai 
között is egyre több szó esik 
a várható élelmiszer árnöve-
kedésről, több az ehhez kap-
csolódó felszólalás. A napok-
ban épp az Országos Keres-
kedelmi Szövetség állapította 
meg, hogy csaknem 30 száza-
lékkal nőtt az állattenyésztők 
önköltsége a drága takarmány 
miatt. Nekem hónapokkal ko-
rábban mondta egyik ismerő-
söm, hogy egy hétvégi feszti-
vál tombola fődíja nemcsak 
azért lehet egy kiscsikó, mert 
nagyobb hírverést tudnak a 
rendezvénynek csapni, hanem 
a csikó étvágya miatt is. A ló 
étvágya sajnos független a ta-
karmány árától. Másik karca-
gi forrásom a sertéstartással 
hagy fel, mivel az árak növe-
kedése a malacok eladását sem 
teszi gazdaságossá. Ki fog kis-
malacot venni ilyen tápárak 
mellett? Marad csak annyi, 
amennyi a család szükségleté-
hez kell.

Innen pedig könnyű meg-
válaszolni azt a kérdést, miért 

is van bajban a magyar hús-
ipar? Kapuvár, Gyula, Deb-
recen, lehet sorolni az utób-
bi idők húsipari problémáit. 
Az ágazat problémáját nyilván 
nem azzal lehet megoldani, ha 
mindenhol megjelenik az ál-
lam tulajdonosként. Ez amel-
lett, hogy kockáztatná a más 
célra befizetett adóforintokat, 
csak átmenetileg tudna a mű-
ködőképességen segíteni. A 
végső döntés ugyanis a vásár-
lónál születik meg. Ha a vá-
sárló a Magyarországra aka-
dály nélkül érkező hústermé-
ket veszi az állami cégnél elő-
állított helyett, akkor megint 
csak a veszteség marad. A pi-
acra jutás és a piacvédelem 
használható eszközei mel-
lett az ár az, ami a versenyt el-
döntheti, ebben pedig komoly 
súlya van a felvásárlási árak-
nak, és az ahhoz vezető folya-
mat értékének, például takar-
mány, öntözés, energiaárak, 
munkaerő költsége, hogy csak 
a fontosabbakat említsem.

Három apró eset azért azt 
mutatja, hogy a kormány-
zat azonnali lépésekre is kész 
ez ügyben. A rendkívüli csa-

padékhiány miatt az agrár-
tárca az unióhoz fordult az 
aszálykár enyhítésére. A víz-
hiány miatt negyven száza-
lékkal kevesebb kukorica és 
nagyjából feleannyi szálasta-
karmány termett. Eközben új-
raindult a munka a kapuvá-
ri húsgyárban. Kevesebb em-
berrel, hiszen a 180 kölcsön-
zött munkavállaló közül 80 
korábbit vesz vissza saját ál-
lományába az üzem, de mégis 
újra van termelés. Nem utol-
só sorban folynak az előkészü-
letek az ágazat működését se-
gítő agrárpénzintézet megin-
dítására is. A hagyományos 
kereskedelmi bankok ugyan-
is nem túl rugalmasak, ha az 
agrárium finanszírozásáról 
van szó.

Mindezek a lépések segít-
hetnek abban, hogy a jövő év 
stabilabb legyen, az élelmiszer 
árak ne szaladjanak el. Persze 
nem volna rossz, ha ebben az 
is segítene, amit időjárásnak 
hívunk. Ehhez persze a kor-
mányzatnál fontosabb szerep-
lő segítségére van szükség.

Varga Mihály

Kilátások földközelből

Magán állatorvosi ügyeletMagán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)

Szeptember 22-23. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758.
Szeptember 29-30. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport u. 13. Tel.: 06/30-205-3260.

Gratulálunk

Sok szeretettel gratulá-
lunk Kiss Pálné és Lippai 
Mihályné nyugalmazott pe-
dagógusoknak arany diplo-
májuk átvétele alkalmából.

A Kiskulcsosi Tagiskola
dolgozói és tanulói

Köszönet

A XX. Arató-felvonulás szervezői nevében külön köszö-
netünket fejezzük ki a Szentannay Sámuel Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium vezetésének, hogy már több 
éve lehetővé teszi dolgozójának, Vígh Zoltánnak, az intéz-
mény tulajdonában lévő gépen történő felvonulását.

Szintén több éve a felvonulás résztvevői: Szendrei Zoltán, 
Bíró István, Ács Gábor fiatal gazdák. Ők azok, akik mindig 
szívesen jöttek, mintegy hagyományt teremtve a jövő gépes 
felvonulásának.

Köszönjük segítségüket, közreműködésüket a rendezők 
nevében:

Kálmán Imréné
szervező

Köszönet a katolikus 
hívektől Zsolt Atyának

Áldást kérve Zsolt Atya 
további munkájára

Köszönjük a temető 
rendbetételét, ami évek óta 
gond és panasz volt. Kö-
szönjük volt továbbá aho-
gyan a lelkünket ápolja az 
Evangélium hirdetésével. 
Isten iránti szeretettel tölti 
fel a lelkünket. Nagyon sze-
retnénk, hogy sokáig ma-
radjon közöttünk itt Karca-
gon Isten dicsőségére.

Tisztelettel:
Szerető hívei

Országos Könyvtári Napok
Meghívó a Csokonai Könyvtárban tartandó rendezvényekre

Október 1.
15:30 Dr. Ötvös László ny. lelkész, bibliakutató
 Válogatott versek című kötetét bemutatja Rideg István 

irodalomtörténész
Október 3.
10:00 Ringató foglalkozás
 Vezeti: Tóth Istvánné Mártika
Október 5.
16:30 Színek, Fények, Évek
 Mátyusné Kiss-Pál Róza festményeinek kiállítása
 A kiállítás megnyitja: dr. Kasuba Jánosné
 Közreműködik: Mátyus Sándor gitáron
17:00 Bemutatkoznak városunk iskolakönyvtárai
Szervezők: Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár; Kunhalom Polgári Kör.

Varrjuk össze a világot!
Meghívó

A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 

2012. október 4-én (csütörtökön) 16:30 órára 
a SZIKFOLT KLUB éves foltvarró kiállításának 

megnyitójára.
Helyszín: Déryné Kulturális Központ II. emeleti díszterme 

(Dózsa Gy. u. 5-7.)
A kiállítást megnyitja: Pánti Ildikó önkormányzati képviselő.
Megtekinthető: 2012. október 16-ig munkanapokon 8-17 órá-

ig.
Kiállítók: Bojti Istvánné, Botiné Péntek Ildikó, Bón Károlyné, 

Budainé Kovács Mária, Domokos Gyuláné, Dr. Nyíri 
Lászlóné, Ézsiás Antalné, Fodor Károlyné, Márkus Jánosné, 
Nagy Miklósné, Nyíriné Kátai Katalin, Papp Sándorné, Ró-
zsa Sándorné.

FIGYELEM!
Ezúton értesítjük a szülőket, gyerekeket, hogy a Déryné Kul-

turális Központ NÉPTÁNC CSOPORTJAINAK foglalkozásai 
OKTÓBER hónaptól indulnak!
Foglakozások időpontjai:
TOPORGÓK csoport: KEDD és CSÜTÖRTÖK 17:00 – 18:00 óra
 Első foglalkozás: október 2. KEDD  
 Vezeti: Kunné Nánási Mónika
ÁRENDÁS csoport: KEDD 17:00 – 18:00 óra
 Első foglalkozás: október 2. KEDD 
 Vezeti: Oroszné Millinkhoffer Rita 
BOKRÉTA csoport: KEDD és PÉNTEK 16:00 – 17:00 óra
 Első foglalkozás: október 2. KEDD
 Vezeti: Oroszné Millinkhoffer Rita
KOPOGÓK csoport: PÉNTEK 17:00 – 18:30 óra
 Első foglalkozás: október 5. PÉNTEK
 Vezeti: Bíró Attila
PÁNTLIKA csoport: PÉNTEK 18:00 – 19:30 óra
 Első foglalkozás: október 5. PÉNTEK
 Vezeti: Oroszné Millinkhoffer Rita 
IRINGÓ csoport: PÉNTEK 18:30 – 20:00 óra
 Első foglalkozás: október 5. PÉNTEK
 Vezeti: Bíró Attila 

FELHÍVÁS!
A Déryné Kulturális Központ TOPORGÓK néptánccsoport-

jába óvodás korú gyerekek jelentkezését várjuk 5 éves kortól.
Jelentkezni a Déryné Kulturális Központ I. emeleti irodájá-

ban vagy a 06/59-503-224-es telefonon lehet.
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Könyvajánló

Megjelent Varga József 
nyelvtanár Visszanézek 
című emlékkötete, amely-
ben fiatalkori verseit, igaz-
gatóként mondott beszé-
deit, cikkeit adjuk közzé, 
rajzaival és fényképeivel 
együtt. Minden érdeklő-
dőnek, de főként egyko-
ri tanítványainak ajánljuk, 
akik nyelvtudásukkal bol-
dogulnak az életben kü-
lönböző pályákon. Kap-
ható 1400 Ft-os áron mos-
tantól a Városi Csokonai 
Könyvtárban. A bevételt 
a Varga József Nyelvtanu-
lás Alapítványnak adomá-
nyozzuk.

Varga Gyöngyi és 
ifj. Varga József

Öregdiák találkozó
2012. október 6-án (szombaton) 11 órakor a Karcagi 

Nagykun Református Gimnázium, Egészségügyi Szakkö-
zépiskola és Kollégiumban Öregdiák Találkozó és B. Ma-
jor László emléktáblájának avatása lesz.

Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Szervezete Pszichiátriai betegek Integrált 

Közösségi Ellátó Szolgálata
Karcag, Zöldfa u. 48. Tel.: 06/70-933-8484

Szolgáltatásunk pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek (vala-
mint családjaik részére)

Ingyenes és önkéntes ellátás, szolgáltatás (18 éves kortól) irodánk-
ban (Karcag, Zöldfa u. 48. és Tiszafüred, Kossuth tér 1.), vagy saját 
otthonában, a lakókörnyezetében.

A szolgáltatást szakképzett közösségi koordinátor és gondozók vég-
zik, munkánkat pszichiáter szakorvosok és addiktológus segíti.

Célunk: elsősorban a gondozott otthonában és lakókörnyezetében 
segítséget nyújtani az alábbiakban:

-  személyes célok meghatározásának segítése
-  meglévő készségek és képességek megtartása
-  problémamegoldó beszélgetések
-  szociális és egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése
-  tájékoztatás a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, az ahhoz 

való alkalmazkodás és kezelés teendőiről
-  egészségi és pszichés állapotának javítása
-  az önellátásra való képesség javítása és fenntartása
-  szabadidő szervezett eltöltése
-  tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyer-

mekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatá-
si, oktatási, lakhatási lehetőségek igénybevételéről.

Az igénylést telefonon, személyes megkereséssel vagy levélben lehet 
jelezni szolgálatunknak. 

Munkatársunk - előzetes egyeztetés után - személyesen keresi fel a 
szolgáltatás iránt érdeklődőt.

Sz. Nagy István
(1949-2012)

2012. szeptember 15-én délután ért utol a hír, hogy 11 
órakor elhunyt a kiváló fazekas Sz. Nagy István, a Népmű-
vészet Mestere. Tudtam, több hónapja küzd a gyilkos kór-
ral, titkon bíztam benne, hogy talán ebből a harcból ő ke-
rül ki győztesen – nem így lett…

Sz. Nagy István fazekasmestert még jóval Karcagra ke-
rülésem előtt, mezőtúri múzeumigazgatóként ismertem 
meg. A nyolcvanas években alkotóházzá alakított Badár-
ház első fazekas alkotójaként került a városba. Első talál-
kozásunkkor sokat beszélgettünk, „komáztunk”, elsősor-
ban a fazekasság kérdéseiről, napjaink alkotóinak gondjai-
ról, lehetőségeiről. Mezőtúri működése során feltűnt nyílt, 
őszinte, életvidám, már-már bohém természete mellett az 
a szakmai alázat és tehetség, amely egész életében jelle-
mezte, és amely országosan is ismertté, elismertté tette.

Tőle is, mint a többi fazekas ismerősömtől, sokat tanul-
tam mesterségéről. 
Mindig olyan szíve-
sen és örömmel be-
szélt a munkájáról, 
mint amilyen szíve-
sen tanította az ér-
deklődőket, tanítvá-
nyait. Szinte minden 
beszélgetésünk során 
nagy tisztelettel be-
szélt egykori tanító-
mesteréről és szak-
mai példaképéről, 
Kántor Sándorról, 
akihez 1967-ben ke-
rült tanulónak, s aki-

nél több éven át dolgozott. Tanítómesteréről akkor sem fe-
ledkezett meg, amikor a karcagi Agyagipari Szövetkezet-
ben dolgozott, amelynek 1976-1986 között művészeti ve-
zetője volt. Ebben az időszakban nagy örömmel tanított a 
Szakmunkásképző Intézetben is. 1986-87-ig Kalocsán al-
kotott, majd 1987-1990 között Mezőtúron. Ekkor újra be-
lépett a Budapesti Népművészek Háziipari Termelőszövet-
kezetébe, amelynek 1995-ig, annak megszűnéséig bedolgo-
zója volt. 1996-2008-ig a debreceni Kós Károly Művészeti 
Szakközépiskolában oktatta a fiatalokat kedves mestersé-
ge alapjaira. Nyugdíjazását követően sem tétlenkedett, ott-
hon kialakított műhelyében, egyedi megrendelésekre ké-
szítette jellegzetes edényeit. 

A magyar fazekasság kedvelői számos kiállításon tekint-
hették meg munkáit: Karcagon, Budapesten, Kecskemé-
ten, Szolnokon, Debrecenben, Egerben, de legszebb darab-
jait megcsodálhatták Németországban, Franciaországban, 
Mongóliában is. Sz. Nagy István edényei nemcsak dísz-
tárgyak, hanem használati tárgyak is. 1977-ben lett né-
pi iparművész, s munkássága során több országos pályá-
zaton is számos díjat nyert el, így például 1978-ban az Or-
szágos Gerencsér Sebestyén Fazekas verseny I. helyezése 
után, 1979-ben a Szolnokon rendezett I. Alföldi Fazekas 
Triennálén szintén I. díjat kapott. 1988-ban megkapta a 
Népművészet Mestere kitüntető címet. Több szakmai dí-
ját követően ebben az évben Karcag városa a „Karcagért” 
Emlékéremmel tüntette ki, amelyet már nagy betegen ve-
hetett át.

Sz. Nagy István pályája, élete sajnálatos módon lezárult, 
bár még sok elképzelése, terve volt. 

Jó érzés számomra, hogy barátjának érezhettem magam.
Dr. Nagy Molnár Miklós

múzeumigazgató

- Milyen egyéb szakmák in-
dultak még?

- A 11. évfolyamon, ahol pl. 
az érettségivel rendelkezők 
vagy a 10. évfolyamot végzett 
tanulók kezdhetik meg a ta-
nulmányaikat, ott sikerült is-
mét beindítani a gépi forgácso-
ló csoportot. Ez általában jól si-
kerül, ide főként középiskolai 
végzettségű diákok jelentkez-
nek. Indult a 11. évfolyamon, 
még a régi típusú képzésben, az 
élelmiszer- és vegyiáru eladó. A 
bútorasztalos és a festő-díszítő-
mázoló és tapétázó szakmák-
ban is indítottunk képzést. Pil-
lanatnyilag 17 osztályunk van, 
s a 14 osztályban 400 diák ta-
nul. A tanulói létszám a szak-
képzés négyévre csökkenésé-
vel, illetve a hároméves képzés 
bevezetésével mintegy 60 fővel 
csökkent.

- A szakközépiskolai létszám 
mit mutat?

- Ott 110 tanulónk van, há-
rom nappali tagozatos osztály-
ban és a felnőtt nappali tagoza-
ton áttértünk a kétéves érettsé-
gire való felkészítésre.

- Mekkora körzetből, mely te-
lepülésekből érkeznek tanulók?

- Karcag városán túl Kun-
madarasról, Bucsáról, Püs-
pökladányból, Kisújszál-
lásról járnak be a tanulók. 
De érkeznek távolabbról, pl. 
Tiszaszentimréről, Szerepről, 
Füzesgyarmatról – hogy csak 
néhány települést említsek, 
mert összesen mintegy 30 hely-
ségből vannak tanulóink. A ta-
nulók mintegy 40 %-a vidéki.

- Említette, hogy a kollégium-
ba helyezték az egyik tanmű-

helyt. A sok vidéki tanuló elle-
nére is van benne hely?

- A 120 férőhelyes kollégiu-
munkban jelenleg 45 tanuló la-
kik, mert a vidékiek közül so-
kan inkább bejárnak.

- A pedagógus létszám ho-
gyan alakult?

- A középiskolai intézmény-
ben pillanatnyilag 38 pedagó-
gus dolgozik. Ebben a tanév-
ben hét új kollégát alkalmaz-
tunk. Egyrészt volt még üres 
álláshelyünk, másrészt pedig a 
tanév végén három régebben itt 
tanító, és három egy évre fel-
vett pedagógus távozott. A hét 
új kolléga közül négyen szak-
mai végzettségűek, tehát szak-
oktatói illetve mérnök-tanári 
státuszban kerültek alkalma-
zásra. Megjegyzem, most elő-
ször sikerült két építész álláshe-
lyet is betölteni, oda egy szak-
oktatót és egy szakmai-elméle-
ti oktatót vettünk fel.

- Az oktatott szakmák iránt 
milyen az érdeklődés?

- Az eladó továbbra is sláger-
szakma, mert a lányoknak nem 
igazán tudunk mit kínálni. Ez 
nem helyi probléma, hanem 
az ország szakképzési jegyzé-
ke olyan, hogy alapfokú iskolai 
végzettségre épülő, kifejezetten 
női szakma nem nagyon van. 
Igazából az eladó, ami létezik, 
akkor a varró, a női és férfi ru-
hakészítő – és ezen túl 8 általá-
nossal megszerezhető szakkép-
zettséget nem is tudnék mon-
dani kifejezetten lányoknak. 
Mivel nekik is teljesíteniük kell 
a tankötelezettséget, mindig 
tudunk eladónak beiskolázni. 
Tudni kell viszont, hogy itt már 
nagyon nehéz az elhelyezkedés 
és egyre nehezebben találunk 

gyakorlati képzőhelyeket. A gé-
pi forgácsoló pillanatnyilag a 
legnépszerűbb, bár már egyre 
nagyobb gondot okoz a tanu-
lók kihelyezése vállalkozókhoz. 
Egészen Martfűig elmegyünk 
ebben a dologban – még oda is 
helyeztünk ki tanulót tanulmá-
nyi szerződéssel.

- Összesen hány vállalkozóval 
állnak kapcsolatban?

- Közel ötvennel. Szórvány-
képzésnek nevezzük azt, ami-
kor a tanulók nem csoporto-
san, hanem egyenként vannak 
kihelyezve. Hát ez itt tényleg 
szórvány, mert Tiszafüred-
Mezőtúr-Martfűig vannak ta-
nulóink kihelyezve. A szak-
mákról szólva elmondha-
tó még, hogy a gépi forgácso-
ló népszerű, de problémás. 
Az épület- és szerkezetlaka-
tos szalmát évekig hirdettük, 
de sohasem tudtuk elindítani, 
mert nem volt meg a létszám – 
most viszont vagy egy csopor-
tunk. Hiányszakma, hegesz-
tést is tanulnak a tanulók, te-
hát elég jól el lehet helyezked-
ni vele. A kőműves most nem 
hiányszakma, de a burkolóval 
együtt jó lehetőség lehet. Ismét 
népszerű lett az asztalos. Az 
elmúlt két-három évben ne-
hezen ment a beiskolázás, de 
most 16 asztalostanuló kezd-
te meg a 11. évfolyamot. Ami-
ben újítottunk az idén, viszont 
nem sikerült a beiskolázás, az 
egy másik hiányszakma: az 
ács-állványozó. Ide mindössze 
három jelentkezőnk volt, úgy-
hogy nem tudtuk elindítani a 
képzést.

- Talán majd jövőre! Köszö-
nöm a beszélgetést!

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Tanévkezdés 2012 - Középiskolák
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2012 őszén megjelenik a 
„Háromföld” (Kunság, Bihar 
és Hajdúság) tudós írója, Szűcs 
Sándor: A puszta utolsó króni-
kása című könyve a Túrkevei 
Kulturális Egyesület kiadá-
sában, Dankó Imre szerkesz-
tésében. Ön bizonyára szá-
mon tartja, kedveli az 1903-
ban Biharnagybajomban szü-
letett, 1982-ben elhunyt neves 
néprajzkutató könyveit (A régi 
Sárrét világa, Pusztai szabadok, 
Betyárok, pandúrok és más hí-
rességek, a régi vízivilág, Ma-
dárkereső királyfiak). Most egy 
újabb válogatással gazdagíthat-
ja könyvespolcát, ha előrendeli 
Szűcs Sándor: A puszta utolsó 
krónikása című könyvét.

Vonattal átrobogva az alföl-
di végtelen rónán vagy gépko-
csival száguldva az aranyló bú-
za és napraforgótáblák, a ha-
ragos zöld kukoricaföldek kö-
zött ma már csak ritkán látunk 
az egyenes horizontot megtörő 
egy-egy falut, kisvárost a távol-
ban. A Nagykunságon, a Sárré-
ten, a Hajdúságban múltat idé-
ző reliktumként áll magányo-
san egy-egy pásztorszállás vagy 
tanya. Azokban az években, 
mikor a nagy szárazsággal küz-
dünk, a földön öklömnyi repe-
dések tátonganak, nehezen tud-
juk elképzelni, hogy ugyanitt 
évszázadokon át – a folyósza-
bályozások előtti időben – ha-
talmas víztenger, benne sás, 
nád, gyékény rejtette a termé-
szet értékeit: halakat, madara-
kat, állatokat. Itt-ott a kiemel-
kedő porongon pedig néhány 
szegényember, pákász, csikász, 
madarász, halász tengette az 
életét. Máshol pásztorok vi-
gyázták a rájuk bízott nyájakat 
kihajtástól beszorulásig. Élet-

módjuk, tudásuk már a múl-
té. De ki ne hallgatna bele szí-
nes történeteikbe, ha azok biká-
val viaskodó táltosról, ördöngős 
kocsisról, a leleményes betyár-
ról vagy éppen a tehén tejét el-
vivő boszorkányról szólnak. 
Ebbe a világba vezeti el az Ol-
vasót Szűcs Sándor, a magyar 
néprajztudomány egyik legszí-
nesebben író alkotója.  

A szerző még találkozott 
azokkal a „vízi emberekkel”, 
akik élték azt az életet. Leje-
gyezte történeteiket, érdeklő-
déssel figyelte, rajzolta azokat 
a tevékenységeket, amely segít-
ségével a vadon élő növények-
ből használati tárgyakat készí-
tettek, ahogy a madártojáso-
kat, a madár és a nagyobb ál-
lat nyomait megkülönböztették 
vagy éppen felsorolták a rét ten-
gernyi gyógynövényét, virágát. 
A réten élő emberek ismerték 
a szél járását, a csillagok állását 
és megannyi természeti jelensé-
get, amelyre ma már alig buk-
kanunk. 

„A puszta utolsó króniká-
sának” könyvét meleg szívvel 
ajánlom Minden Generáció-
nak. Elolvasásával új ismeretek-
kel és élményekkel lesz az Olva-
só gazdagabb.

Dr. Örsi Julianna
néprajzkutató, a könyv fele-

lős kiadója

A könyv előfizetési ára: 2.500 Ft
A könyv megrendelhető, előfizet-
hető a kiadónál:
Túrkevei Kulturális Egyesü-
let, 5420. Túrkeve, Attila u. 1. 
bankszámlaszám: 11745107-
20016667 vagy postai csekken. 
Minden esetben írják a közlemé-
nyekbe: Szűcs S. könyv, valamint 
az előfizető elérhetőségét.

Ismertem Szűcs Sándor 
múzeumigazgatót

Szűcs Sándor néprajzkutató, író 1952-1963 között a 
karcagi múzeum igazgatója volt. Közelgő évforduló-
ja kapcsán számos rendezvényt terveznek Karcagon, 
Biharnagybajomban, Püspökladányban stb. 

Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk a karcagiakhoz, 
hogy aki ismerte a neves tudóst jelentkezzen, hogy az emlé-
keket, visszaemlékezéseket számba vegyük, rögzítsük.

Dr. Örsi Julianna néprajzkutató
Elérhetőségem: 5420 Túrkeve, Deák F. u. 4.; 
e-mail: kultura.kevi@gmail.com; tel: 06-30-9383-777

A mai ember hajlamos azt 
hinni, hogy a legmodernebb 
korban él, ahol a személyes ké-
nyelem alapvető követelmény, 
a tolerancia kötelező, a prog-
resszivitás pedig evidencia, 
még akkor is, ha nem minden 
tökéletes a világban. Még ak-
kor is, hiszen majd a tudomány 
mindenre megtalálja a megol-
dást. Mivelhogy progresszív té-
nyező. Na igen, ma már bevett 
és közkedvelt szavakká váltak 
az olyanok mint a progresszív, 
innovatív, high-tech, stb.

Ez a „progresszivitás má-
nia” a hetvenes évektől kezd-
ve nem csak a tudomány, ha-
nem a művészetek területein 
is egyre erősebben tetten érhe-
tő. Ezek közül is a zene az, ahol 
leginkább működik. (Vagy ta-
lán működött?) Ahogy a hang-
technika rohamos fejlődésnek 
indult, egyre inkább kitárultak 
a határok, egyre több lehető-
ség nyílt a kísérletezésre és ez-
zel párhuzamosan a zenészek 
hangszeres tudása, játéktech-
nikai felkészültsége is elkép-
zelhetetlen magasságokba ért. 
(Valahogy úgy mint a sport-
teljesítmények esetében is tör-
tént.) Ez eleinte érdekes és iz-
galmas volt, gondoljunk csak 
a Pink Floyd, a Led Zeppe-
lin, Frank Zappa, vagy a King 
Crimson munkásságára, de 
említhetjük a free jazz feltöré-
sét is, főleg Európában – Ang-
liától Lengyelországig.

Később aztán, úgy a ’90-es 
évek közepére kialakult egy 
olyan trend, amely például a 
korai progresszív rock techni-
kás, de mégis érzelem gazdag 
játékát háttérbe szorítva a szél-
vész gyorsaságú, nyakateker-
ten játszó szólistákat preferál-
ja. Ennek a vonulatnak a leg-
nagyobb úttörője az amerikai 
Dream Theater volt egészen 
addig, amíg Mike Portnoy do-
bos ott nem hagyta az egészet. 

Bármilyen bámulatos is volt ez 
a zenekar ma már úgy érzi a 
hallgató, mintha John Petrucci 
az utóbbi lemezeiken már csak 
ugyan azt a gitárszólót nyúzná 
újra és újra.

Az általam oly sokat emlege-
tett Hamvas Béla írta ’68-ban, 
hogy „a tehetséget nem szabad 
túlgyakorolni”, vagy túlgyako-
roltatni, mert előbb-utóbb ön-
célúvá, kiégetté teszi a mű-
vészt. Nem beszélve arról, hogy 
érzelmek híján önismétlés-

hez vezethet és unalmassá vál-
hat. És pontosan ez történt a 
progresszív zenei irányzatok-
nál. Ma már azzal próbálják el-
lensúlyozni az ötlettelenséget, 
hogy más műfajokkal fuzio-
nálnak – rock a jazz-el, elekt-
ronikus zenével, rap-el, vagy 
ami manapság a legnépsze-
rűbb: rockosított népzene. De 
ez is ideig-óráig működik.

Azért egy-egy ilyen válsá-
gosnak mondható időszaknak 
is megvannak a maga pozitív 
jelenségei, a tömegből kiug-
ró ikonjai, akik szembe mer-
nek úszni az árral. Ilyen az 

idén tíz éves The Marsh Vol-
ta zenekar és annak a 2009-
es Octahedron című albu-
ma. Ez a csapat már a kezde-
ti időkben is igencsak felhívta 
magára a figyelmet szokatlan 
előadásmódjával, bonyolult 
dalszerkezeteivel. A korai 
évek eklektikussága mára vi-
szont hátérbe szorult és az 
Octahedronnal egy letisztul-
tabb, közérthetőbb hangot ta-
lált magának a zenekar. Ez az 
album egy nyolc tételből ál-

ló dalfüzér, amit érdekes mó-
don egyetlen orgonán lefo-
gott, háttérben úszó akkord 
kapcsol össze dalról dalra. Sok 
mást nem is lehet leírni erről a 
lemezről, mert képtelenség azt 
az atmoszférát elmagyarázni. 
Egyszerűen meg kell hallgat-
ni. Ebben az esetben teljesen 
ül egy barátom gyakori mon-
dása, miszerint a zenét elma-
gyarázni olyan, mint egy fest-
ményt eltáncolni.

Szóval, The Marsh Volta, 
Octahedron, egyedi és izgal-
mas. Mondhatni progresszív.

-dh-

1962-ben a Gábor Áron 
Gimnázium 4.c osztályos ta-
nulói 33-an ballagtak el bol-
dogan, és tettek sikeres érett-
ségi vizsgát. 2012. szeptember 
08-án 18-an ültünk be ismét 
az alma mater padjaiba, és 
meséltünk egymásnak az el-
múlt 50 év történéseiről, mun-
kánkról, családról, sikereink-
ről, kudarcainkról, és sok haj-
dani emlék idéződött fel. 

Chovanecz Juli, Varga Erzsi, 
Aggod Jóska, Papp Lexi, Sütő 
Andris, Szabó Tomi, Szatmári 
Misi, ti már nem jelentkezhet-
tetek Zsiday tanár úr felszólí-
tására. A gyertyák lángjai ér-
tetek lobogtak. 

Köszönjük a szervezőink-
nek, Mocsári Pötyinek, Nagy 

Ilikének, Rusói Pityunak, 
hogy együtt tölthettük az em-
lékezés óráit.

Fotó: Petruska Imre 
Szöveg: Péczkáné Kovács 

Mária

Octahedron

50 éve érettségiztünk

Kedves Könyvbarát, 
Természetvédő, Hagyományőrző!

Köszönet
A Karcagi Római Katolikus Egyházközségért Alapítvány nevében – mint 

alapító – köszönetemet fejezem ki Gulyás Zsolt plébános, érseki tanácsos 
úrnak, hogy a katolikus temető ókatolikus részén a közel 100 éves elha-
nyagolt (dzsungel, rókafészkeket) temetőrészt rendbe tették. Köszönet a 
Szopkó Rekviem dolgozóinak, Isten fizesse meg. Alapítványunk első he-
lyen említi a temető karbantartását, gondozását. Zsolt Atyának szép gon-
dolatai vannak, hogy ezen a részen parkosítás, útépítés legyen. Ennek a 
résznek a rendbetétele évek óta nem rendeződött.

Még egyszer köszönetem Zsolt Atyának.
Dr. Hargitai Gáborné
Karcag, Kertész J. u. 5.
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Az elmúlt hétvégén vasár-
nap, akárcsak az azt megelő-
ző szombaton, a Stretball fesz-
tiválon ismét remek sportprog-
ramot szervezett a Karcagi SE 
Kosárlabda Szakosztály.

A kosaras délutánon a szak-
osztály utánpótlás csapatai ját-
szottak egymás ellen barát-
ságos mérkőzéseket, szüle-
ik és hozzátartozóik szurkolá-
sa mellett a Sportcsarnokban. 
Először a serdülő leány és fiú, 
gyermek leány, kadet fiú és vé-
gül az előkészítős fiúk mér-
kőzései biztosították a jó han-
gulatú délutáni programot, 
majd a hangulat némi izgalom-
ba is átcsapott, mivel a prog-
ram a Marso-Vagép Nyíregy-
házi KK - Kecskeméti TE NB. 
I-es mérkőzéssel folytatódott. 
Már az NB. I-esek bemelegíté-
se is csodálatot váltott ki a leg-
kisebb kosarasok részéről, s ez 
a mérkőzésen még tovább fo-
kozódott. A majdnem teltház 
előtt zajló bemutató mérkőzé-
sen a játék minden elemét fel-
vonultatták a csapatok. Az el-
ső két negyedben a kecskemé-
ti csapat kezdett jobban, de 
jelentős előnyt nem tudtak ki-
csikarni az új játékosait tesz-
telő, s némileg nagyobb karca-
gi szurkolói támogatást élve-
ző nyíregyháziak ellenében . A 
nyírségiek karcagi érdekeltsé-
ge a valamikor Országos Mini 
Bajnok, majd a Szolnoki Olaj 
KK-val is Országos Utánpótlás 
Bajnok Ferenczi Tamás edző, 
valamint Boldizsár Ferenc já-
tékos személyében van. A fél-
időben tombolahúzás során 
sok-sok ajándék talált gazdá-
ra. A második félidőben fordí-
tott a Nyíregyháza, s igaz csak 
hosszabbításban, de a győzel-

met is megszerezte. Igazán re-
mek kosárlabdát népszerűsítő 
mérkőzés volt!

A Kosárlabda Szakosztály 
csapatai október hónapban 
megkezdi bajnoki mérkőzéseit 
minden korosztályban. Remél-
hetőleg az utánpótlás csapatok 
és a felnőtt csapat hasonlóan 
jó hangulatú és természetesen 
győztes mérkőzésekkel szóra-
koztatják majd szurkolóikat!

Felhívjuk a figyelmét a kosár-
labda sport iránt érdeklődő le-
endő kosarasoknak és szüleik-
nek, hogy a szakosztály sport-
csoportjainak edzéseire várjuk 
az érdeklődőket továbbra is!

Utánpótlás leány (Mini-
előkészítő-gyermek-serdülő) 
sportcsoportjaink Örlős Zol-
tán edző (tel.: 06/20-960-
4763) irányításával működ-
nek. Utánpótlás fiú (előkészí-
tő-serdülő) Fodor Csaba edző 
/tel.: 06/70-7743002), kadet fiú 
és felnőtt csapataink Kiss János 
edző /tel.: 06/20-585-5264) ve-
zetésével működnek.

Támogatását sportcsoportja-
inknak a „TAO” adta vagy bár-
milyen lehetőséggel tisztelettel 
várjuk szíves együttműködé-
sét minden kedves sportot ked-
velőnek!

A kosaras délután prog-
ramjának lebonyolításá-
hoz nyújtott segítségét meg-
köszöni a Karcagi SE Ko-
sárlabda Szakosztálya: 
Karcag Város Önkormány-
zatának, az Infokarcagnak, a 
Karcagi Hírmondónak, Mé-
száros Zsoltnénak az Essen 
Kft.-nek, JNSZ Megyei Kosár-
labda Szövetségnek, és a Szak-
osztály tevékeny tagjainak és 
az érdeklődő szurkolóknak 
egyaránt.

A Karcag Városi Önkormány-
zat Képviselő-testülete nevé-
ben köszönetet mondok a Ku-
nok II. Világtalálkozója karca-
gi megnyitó ünnepségének és 
a nagykunkapitány beiktatási 
ceremóniájának előkészítése és 
lebonyolítása érdekében vég-
zett támogatásáért, segítségé-
ért és a szervezésért.

Megköszönöm fővédnöke-
inknek, dr. Fazekas Sándor vi-
dékfejlesztési miniszter úrnak, 
Varga Mihály miniszter úrnak, 
Kovács Sándor úrnak, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Köz-
gyűlés elnökének segítő támo-
gatását, közreműködését. 

Köszönöm a Kun Összefogás 
Konzorcium elnökének, Kapus 
Krisztián úrnak és Ficsór József 
titkár úrnak a segítséget, támo-
gatást.

Köszönöm fő szponzoraink-
nak és támogatóinknak: Em-
beri Erőforrás Minisztériuma, 
Nemzeti Kulturális Alap, Kar-
cag Városi Önkormányzat, Ag-
rármarketing Centrum, Nagy-
kun Hagyományőrző Társulás 
- Kecze István polgármester úr, 
Kunszentmiklós Városi Önkor-
mányzat - Bődi Szabolcs pol-
gármester úr jelentős anyagi és 
erkölcsi támogatását.

Köszönöm a közreműkö-
dést és a szervezést Kovács Szil-
via alpolgármester asszony-
nak, Pánti Ildikó képviselőasz-
szonynak, Karcagi Nagy Zoltán 
képviselő úrnak, Rózsa Sándor 
jegyző úrnak és a Polgármes-
teri Hivatal munkatársainak, 
a Déryné Kulturális, Turiszti-
kai, Sport Központ és Könyv-
tár vezetőjének, Kovácsné Ke-
rekes Katalin mb. igazgató asz-
szonynak, Szepesi Tibor igaz-
gatóhelyettes úrnak, Garai 
Katalin igazgatóhelyettes asz-
szonynak, Sótiné Szatmári Dó-
ra közművelődési csoportveze-
tőnek és az intézmény munka-
társainak, dr. Bartha Júlia ori-
entalista, etnográfusnak, dr. 
habil Örsi Juliannának, a nép-
rajztudomány kandidátusá-
nak, Plósz Csillának, az Erkel 
Ferenc Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény vezetőjének, a 
Karcagi Szimfonikus Zenekar 
tagjainak és Bartal László kar-
mester úrnak, Kun Orgonda 
Zenebarátok Közhasznú Egye-
sületnek, a Nagykun Honvéd-
banda tagjainak, a Kiskun-
ság Néptáncegyüttes tagjainak, 
Kobzos Kiss Tamás énekmon-
dó előadóművésznek, Illéssy 
Ádám emeritus nagykun-
kapitány úrnak, Györfi Sán-
dor emeritus nagykunkapi-
tánynak, a Karcagi Reformá-
tus Egyházközség elnök–lelké-
szének Koncz Tibor úrnak, és 
a Római Katolikus Egyházköz-
ség plébánosának, Gulyás Zsolt 
Atyának, T. Szabó Pál úrnak, a 
rinocerosz Grafikai stúdió ve-

zetőjének és munkatársainak, 
Mészáros Zsoltnénak, az Essen 
Kft. vezetőjének, Lévai Kálmán 
tű. ezredes úrnak a Karcagi Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség 
kirendeltség-vezetőjének, Szitár 
Ferenc alezredes úrnak, a Kar-
cagi Rendőrkapitányság veze-
tőjének.

Köszönet a hintók biztosítá-
sáért Mészáros Zsoltnak, a Kar-
cagi Kunlovarda tulajdonosá-
nak, dr. Bene Sándornak, Ács 
Andrásnak és Botos Imrének. 
Köszönöm a fogathajtók: Sza-
bó István, Kun István, Erdei 
Ferenc, Sál Pál, Erdődi Sándor 
munkáját.

Köszönöm a „Pusztai Ró-
ka” Nomád Hagyományőrző 
Egyesület elnökének, ifj. Bene 
Sándornak és a tagoknak, Ba-
logh Péternek, Balogh Bene-
deknek, Bolgovics Ágnesnek, 
dr. Bene Sándornénak, Fehér 
Kornélnak, Kocsis Sándornak, 
Kósa Csongornak, Kósa Zol-
tánnak, Kósáné Bene Hajnal-
kának, Kovács Bencének, Laj-
tos Katalinnak, Leidinger Dá-
nielnek, Mészáros Lászlónak, 
Raczkó Viktóriának, Stefanek 
Attilának, Stefanek Csengének, 
Stefanek Hunornak, Stefanek 
Magornak, Székely Andrásnak, 
Takács Dorinának, Tóth Líviá-
nak a VIII. Kun Hagyományok 
Napja szervezésében, megvaló-
sításában való közreműködést.

Köszönöm Csízi Sándornak, 
a Karcagi Hagyományőrző Tal-
pas Íjász Kör Egyesület elnöké-
nek és az egyesület tagjainak, 
Balogh Sándornak, Cséti Gab-
riellának, Fekete Györgynek, 
Hercegné Takács Ibolyának, 
Karas Lajosnak, ifj. Karas La-
josnak, Karas Ákosnak, Kovács 
Imrének, Molnár Ferencek, 
Varga Jánosnak, Zsíros Zoltán-
nak, a Kováts Mihály Huszár-
bandérium tagjainak: Or-
vos-Tóth Endrének, ifj. Györfi 
Sándornak, Nagy Sándornak, 
Monoki Csabának, Szente-
si Lászlónak a közreműködést, 
a Kun életképek létrehozói-
nak: Csanádi Tibornak, Csa-
nádi Irén Virágnak, Putyora 
Lászlónak és Szűcs Sándor-
nak munkáját, a Pacsirta Nép-
zenei Körnek és Szabó Péterné 
könyvtárosnak, Domján Sán-
dor egyetemi hallgatónak a 
színvonalas műsort. Köszönöm 
Bartók Lászlónak a lovas prog-
ramok szakszerű moderálását.

Köszönet a rendezvény szer-
vezéséért Fülöp Norbertnek, 
a MEOE Karcagi Szerveze-
te elnökének és a magyar ku-
tyafajtákat felvezető minden te-
nyésztőnek és tulajdonosnak.

Köszönöm dr. Nagy Mol-
nár Miklósnak, a Györffy Ist-
ván Nagykun Múzeum igazga-
tójának és a Múzeum munka-
társainak, a Karcagi Nagykun 
Népművészeti Egyesület tagja-

inak, a „Karcag testvérvárosai-
ért” Közalapítvány Kuratóriu-
ma tagjainak, a Kunszövetség 
tagjainak, a Karcag Városi Ön-
kormányzat Városgondnoksága 
vezetőjének, Molnár Pál igazga-
tó úrnak, Baranyi Pál igazgató-
helyettes úrnak és munkatársa-
inak közreműködését, Balogh 
Andrásnak, a BF Security Bt. 
vezetőjének és munkatársainak 
segítő munkáját.

Köszönöm Kálmán Imréné 
ny. rendezvényszervezőnek 
és az Aranykalász Baráti Kör 
tagjainak, ifj. Hubai Imré-
nek, a Nimród Bioszálloda és 
Bioétterem tulajdonosának és a 
Karcagi Ízőrzők Egyesülete tag-
jainak, Kunné Nánási Mónika, 
Romhányi Sándorné, Sebőkné 
Kis Anikó Krisztina óvónők-
nek, Chrappánné Pap Ágnes-
nek, a Kováts Mihály Tagisko-
la vezetőjének, Szecskó Alfréd-
nek, a Györffy István Tagisko-
la vezetőjének, a Magyar-Kazak 
Baráti Társaságnak és a Karcagi 
Lovas Egyesületnek, a kézmű-
ves élelmiszert forgalmazó kar-
cagi árusoknak és mindazok-
nak a civil szervezeteknek és 
magánszemélyeknek a hozzájá-
rulását, közreműködését és se-
gítségét, akiknek önzetlen hoz-
zájárulása, valamint közremű-
ködése nélkül az esemény nem 
valósulhatott volna meg.

Köszönet médiatámogató-
inknak: A Duna Televízió, a 
Karcagi Hírmondó, a Karcag 
Televízió, a Mediátor Televí-
zió, a Karcagi Szuperinfó és az 
infoKarcag szerkesztőségének 
a korrekt tájékoztatást, támo-
gatást.

További munkájukhoz sok 
sikert, jó egészséget kívánok!

Dobos László 
polgármester

A 2012. augusztus 1-től hatályba lépő Ma-
gyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidék-
fejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. 
törvény kötelező tagságot ír elő az agrárszek-
tor és az élelmiszeripar valamennyi szereplő-
je számára.

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

Regisztrációra köteles minden természetes 
és jogi személy (őstermelő, családi gazdálko-
dó, egyéni vállalkozó, gazdasági társaság stb.), 
aki/amely agrárgazdasági tevékenységet foly-
tat. (Az agrárgazdasági tevékenységek jegy-
zékét a 2012. évi CXXVI. törvény 1. és 2. sz. 
melléklete tartalmazza.)

A regisztrációval kapcsolatban a gazdálko-
dók segítséget kérhetnek a 06/80/911-078-as 
zöldszámon (hétfőtől 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 segít-
séget:

Kamarai Iroda: Csütörtök: 08:00-16:00, el-
érhetőség: 06/30-284-5258 (Dózsa Gy. u. 24.)

Továbbá felvilágosítás és segítségnyújtás a 
Falugazdász Irodában is kérhető a meghir-
detett ügyfélfogadási időben! (Elérhetőség: 
Asztalosné Csikós Ildikó 06/30-326-5821.)

Mindenki hozza magával az őstermelő iga-
zolványt, EV igazolványt vagy cégbejegyzést! 
Szükséges még MVH-s regisztrációs szám, 
email cím (ha van!) és telefonszám!

Nagy László
Kamarai tanácsadó

FELHÍVÁS
kötelező agrárkamarai regisztrációra

KOSÁRLABDA

Sikeres „Kosaras délután”!
Köszönet
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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.
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.
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.
E l a d ó  ü z l e t  K a r c a g o n ! 
Sürgősen eladó Karcagon a 
Vásárcsarnoknál egy 250 m²-
es üzlet. Az üzlet 2 bejárat-
tal rendelkezik, 1 gazdasági 
bejárattal, saját telekrésszel, 
kirakattal, 5 férőhelyes par-
kolóval. Az üzlet riasztóval és 
klímával felszerelt. Jelenleg 
2 üzletként működik, de le-
het egy vagy három részre is 
osztani. Alkalmas: kereskede-
lem, vendéglátás, szolgálta-
tás, egészségügy, iroda stb. 
tevékenységekre. I.ár: 35 M 
Ft. Kérésre képet küldök. Tel.: 
06/20-367-8885.
Karcagon összközműves ker-
tes ház eladó. Tel.: 59/300-635 
v. 06/20-241-0383.
Első emeleti, 3 szoba, nagy 
ebédlős, 90 m²-es társasházi 
lakás (nem panel) eladó, vagy 
I. emeletig 1,5 szobás lakásra 
vagy rendezett kertes házra 
cserélhető értékegyeztetés-
sel. Tel.: 06/70-326-7291.
Két szoba + nappalis ház el-
adó vagy cserélhető. Érd.: Kg., 
Arany J. u. 4.
Sürgősen, alkalmi áron eladó 
Karcagon a Vásárcsarnoknál 
belső udvari házrészek. 2 szo-
bás, konyhás, fürdőszobás, kis 
terasszal, saját telekrésszel 
6,5 M Ft-ért. 1 szobás, kony-
hás fürdőszobás, teraszos te-
lekrésszel 4,6 M Ft-ért. Csak 
a bejárat közös, a telek a la-
káshoz tartozik. A ház igénye-
sen fel van újítva. Fotók az 
orzo@5mp.eu oldalon meg-
tekinthetők. Tel.: 06/20-367-
8885.
32 m²-es üzlethelyiség el-
adó a Kórház úti lakótelepen 
Karcagon. Tel.: 59/314-016 
vagy 06/30-226-3198.

Karcagon, a Pipacs utcá-
ban építési telek eladó. Tel.: 
06/30-349-4316.
Sürgősen eladó Karcagon a 
Vásárcsarnoknál belsőudvari, 
új építésű családi ház. A ház 
2005-ben épült, 2 szobás, 55 
m², a terasz 20 m², valamint 
18 m²-es faház van a telken, a 
telek 600 m², és további épí-
tési lehetőség, akár vállalko-
zásra is alkalmas, a nagyka-
pu megnyitásával üzletet is 
nyithat. Fotók megtekinthe-
tők az orzo@5mp.eu oldalon. 
I.ár: 13,2 M Ft. Tel.: 06/20-367-
8885.
Karcagon, a Jókai u. 23. sz. 
alatt 2 szobás házrész kerttel, 
tárolóval kedvező áron eladó. 
Tel.: 06/20-415-0765.
Karcagon, a Hunyadi utcá-
ban 3 szobás, összkomfortos 
családi ház eladó vagy érték-
egyeztetéssel első emeletig 
cserélhető. Tel.: 06/30-349-
4316.
E l a d ó  K a r c a g o n  a 
Kisvénkertben a Kékvirág ut-
cában 1 és 1,5 szobás, fürdő-
szobás, cserépkályhás, kom-
fortos kis házak. 1 szobás 2 
M Ft, 1,5 szobás 2,5 M Ft. Tel.: 
06/20-367-8885.
Karcagon cserépkályhás, gáz-
konvektoros, 1,5 szobás tég-
la családi ház sürgősen eladó. 
Tel.: 59/400-802

Albérlet
Társasházi lakás albérletbe ki-
adó. Érd.: Kg., Kossuth L. u. 
10/a.

Állat
Vágó és növendék barna né-
makacsák eladók Karcagon. 
Tel.: 06/30-287-3662.
Kiscicák ajándékba elvihetők. 
Tel.: 06/70-329-2792.

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 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.

Eladó 2 db 160 x 140-es re-
dőny. Tel.: 06/70-613-6785.
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.
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.
Elektromos kukorica morzso-
ló és 24 kalapácsos termény-
daráló eladó. Tel.: 06/20-576-
7044.
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.
Eladó megkímélt állapotban 
lévő Siesta kályha és 1 db gáz-
palack, egy kisméretű 35 cm-
es új állapotú színes TV szo-
baantennával, 1 db fémvázas 
füstüveges dohányzóasztal 
eladó. Tel.: 06/20-505-3467.
Masszírozó fotel,  szekré -
nyek, fotelok, nagy asztal, 
gyümölcscentifuga, pelen-
kázó eladó. Tel.: 06/30-484-
1572.
22/23 kg gázpalack és 2 db 
boroshordó eladó Karcagon. 
Tel.: 59/314-016 vagy 06/30-
226-3198.
Eladó 20 db 150x150 ab-
lakszárny, 2 db 150x67 ab-
lakszárny, 2 db 40x40 ab-
lak. Üvegezett és bontott. 
Ár: megegyezés szerint. Tel.: 
06/30-213-3113.
1 q káposztát befogadó kád 
komplett felszereléssel, vala-
mint magyar női kerékpár, 3 
kerekű robbanómotoros jár-
mű nehezen járóknak, jó álla-
potban eladó. Érd.: Kg., Szent 
L. u. 46.
Felültöltős Fagor típusú auto-
mata mosógép és 120 l-es hű-
tőszekrény eladó. Tel.: 06/30-
730-0544.
14 literes háti permetező, gáz-
körégő, gázperzselő, szalon-
nasütő nyárskészlet (12 db-os) 
eladó. Érd.: Kg., Erkel F. u. 35/a. 
(16 órától)

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 jutott? Nem tudja hi-
telét fizetni? Végrehajtás van 
folyamatban? (Személyi hi-
tel, hitelkártya, jelzálog hitel, 
stb.) Ne késlekedjen, kérjen 
segítséget! 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.

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.

Fakivágás, felvágás, hazaszál-
lítás. Tel.: 06/30-336-6142.

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

Korrepetálást vállalok fizika, 
matematika, kémia tantár-
gyakból általános és középis-
kolások részére. Óránként 800 
Ft. Tel.: 06/30-380-2485.

Gépjármű
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



8 2012. szeptember 28.

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  •   ISSN: 1216-1322  •   Karcagi Nyomda Kft., felelős vezető:  Nagyné Tankó Tímea és Márkusné Tankó Orsolya 

2012. szeptember 28. péntek
18.00  Műsorajánló
18.05  Karcagi Ízek
18.05  Rocktáv – Motoros találkozó
19.05  Nagykunsági krónika – közéleti 

magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Dobos László
 Téma: nyár után…
 Karcagi Hírek
 - Mezőgazdasági helyzetkép
 - Pékek helyzete
 - Tűzesetek
 - Temetőrendezés
 Háttér 
 Vendég: Domokos Gyula
 Téma: kitüntetés után
20.10  Egészség Klub
 Téma: Vesebetegségek
20.40  Koncert a Kunok Világtalálkozó-

ján

2012.október 2 kedd (ismétlés: szerda)
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Református is-

tentisztelet
19.15  Karcagi hírek
19.45  A Hit Szava - Római katolikus 

szentmise

20.40  Udvari Muzsika VI.
 Ferenczi Béla, Olajos János, 

Péntek József, Németh Lehel, 
Anselmo

21.30  arTúr Fesztivál – Túri vásár Mező-
túr 2012 (összefoglaló)

2012. október 4 csütörtök

18.00  Műsorajánló
18.05  Karcagi Ízek
18.15  A lovaskocsitól az elektromos au-

tóig I. rész
19.00  Zenés Séta
19.05  Nagykunsági krónika – közéleti 

magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Rigó Zoltán
 Téma: toborzó
 Karcagi Hírek
 - Ünnepi ülés Berekfürdőn
 - Nárcisz menet
 - Fecskeavató
 - Véradás
 Háttér 
 Vendég: Váczi Attiláné
 Téma: az élet él, és élni akar
20.10  Önkormányzati ülés
 Közvetítés felvételről

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

Farkas Adrienne – Horváth 
Zoltán
Kg., IV. Béla király u. 2. 
 Sarolta
Lázók Éva – Marsi László
Kg., Táncsics krt. 1-3.
 Dorina Éva
Farkas Melinda – Balog Ti-
bor
Kg., Délibáb u. 104. 
 Melinda Vanessza
Horváth Mária – Víg Attila
Kg., Kertész J. u. 1.  Adrienn
Barna Viktória – Kiss János
Kg., Fecske u. 5.  János
Varga Anna – Vadász Attila
Kg., Munkás u. 5.  Dóra

Halálozás

Bihari Imréné (Kohn Emília)
 Karcag (1920.)
Földvári Pálné (Tóth Ilona)
 Karcag (1939.)
Kis Imre Sándorné (Varga 

Juliánna Mária)
 Karcag (1938.)
Nagy Andrásné (Buzalka 

Magdolna)
 Karcag (1936.)
Nagy István
 Karcag (1949.)

Labdarúgás

Szeptember 29. szombat
 8-13 óráig Tőtér Gyógy-

szertár – Horváth F. utca
 9-20 óráig Alma Gyógy-

szertár (Tesco)
Szeptember 30. vasárnap
 9-12 óráig Alma Gyógy-

szertár (Tesco)

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

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

U 13-as korosztály: Karcag 
– Hajdúböszörmény 7:1 (5:0)

Karcag: Karsai, Csontos, 
Tóth G., Nagy D., Erdős, Tóth 
R., Moga, Balajti, Katona, Far-
kas, Balla

Cserék: Czombos, Czinee, 
Sipos, Fábián, Papp, Kiss, Sza-
bó

Edző: Moga Lóránt
Góllövők: Katona (3), Tóth 

R. (2), Balla, Papp
Moga Lóránt: Az I. félidei 

jó játékunkat végre sikerült a 
második félidőre rátolni. Gra-
tulálok a gyerekeknek a hely-
zetkihasználáshoz.

U 15-ös korosztály: Kar-
cag – Hajdúböszörmény 15:0 
(8:0)

Karcag: Bajusz, Mészá-
ros, Mester, Majláth, Tóth F., 
Terjék, Örsi, Kovács F., Balogh 
D., Balajti J., Szabó E.

Cserék: Fekete, Nábrádi, 
Farkas, M. Tóth, Györfi

Edző: Kemecsi László
Góllövők: Szabó E. (4), 

Terjék P. (2), Balogh J. (2), 
Tóth F. (3), Györfi (2), Kovács 
F., Farkas

Kemecsi László: Nagy 
kedvvel játszva, a helyzetek 
töredékét kihasználva nyer-
tünk a szimpatikus ellenfél el-
len. Remélem önbizalmat is 
kaptunk a továbbiakra.

B. I.

Utánpótlás bajnokság
RENDŐRSÉGI HÍREKRENDŐRSÉGI HÍREK

Szeptember 17-én koradél-
után tett bejelentést egy kar-
cagi hölgy, miszerint betörték 
lakása utcafronti ablakát. A 
rendőri intézkedés során meg-
állapítást nyert, hogy a beje-
lentő édesanyjának élettár-
sa megjelent a sértett tulajdo-
nát képező háznál, majd egy 
bottal szétverte az utcafronti 
2 db redőnyt, betörte 2 ablak 
üvegét, illetve a házhoz tarto-
zó villanyóra szekrény ablak-
üvegét is. Az elkövető még az-
nap délután előállításra került 
a Karcagi Rendőrkapitányság-
ra, ahol gyanúsítottként került 
kihallgatásra garázdaság vét-
ség elkövetése miatt.

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság Bűnügyi Osztályának ál-
lománya szeptember 17-én 
éjszaka a város területén el-
követett kerékpárlopásokkal 
kapcsolatos ügyekben hat sze-
mélyt állított elő bűncselek-
mény elkövetésének gyanúja 
miatt. A lefolytatott házkuta-
tások során az egyik elkövető-
től egy kerékpár lefoglalásra, 
és a sértett részére visszaadás-
ra került.

Szeptember 21-én reggel 
a karcagi járőrszolgálat elfo-
gott egy helyi lakost, aki el-
len a Jász- Nagykun-Szolnok 
Megyei Bíróság Bv. Csoport-
ja adott ki elfogatóparancsot 
lopás miatt. Nevezett személy 
elfogását követően átkísérés-
re került a Szolnok Megyei Bí-
róságra, majd tárgyalását kö-
vetően befogadásra került a 
Szolnok Bv. Intézetbe.

Szeptember 22-én érke-
zett bejelentést, miszerint is-
meretlen tettes, előző éjsza-
ka kerítés kibontás módszeré-
vel behatolt egy karcagi lakó-
ház hátsó udvarára, ahonnan 
különböző fém alkatrészeket, 
valamint 1,5 mázsa raklap-
deszkát tulajdonított el. A lo-
pási kár 100.000 Ft, a rongálá-
si kár 2.000 Ft. Az eljárás so-
rán előállításra került két sze-
mély, akik gyanúsítottkénti 
kihallgatásuk során vallomást 
tettek, a bűncselekmény elkö-
vetését elismerték. Az eltulaj-
donított dolgok feltalálásra és 
lefoglalásra kerültek. Nevezet-
tek ellen gyorsított eljárásban 
folyik a büntetőeljárás.

Lapzárta: 

2012. október 1., 

hétfő 12 óra

Női labdarúgás
Az elmúlt hétvégén megkezdte női csapatunk is a bajno-

ki szereplést. A kisújszállási bajnokságban két mérkőzésen 
szerepelt. Az első mérkőzését 7:3-ra megnyerte, a másodi-
kat 4:3-ra elveszítette. A gólokat Tolna É (5), Fábián A. (3), 
Lázók A. (2) szerezte.

A csapat a várakozásnak megfelelően szerepelt, voltak ki-
váló teljesítmények (Tolnai É., Fábián A., Földes A., Nagy 
B.).

Csapat névsor: Nagy B., Sebők D., Bánhegyesiné, Bakó J., 
Fógel B., Balogh I., Tolnai É., Lázók A., Pergéné, Fábián A., 
Földes A., Perge P.

Álláshirdetés
A Karcag Városi Önkormányzat a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és Háziorvosi 
Intézmény védőnő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közal-

kalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Háziorvosi Intézmény (Karcag, Széchenyi I. 

sgt. 27.)
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lénye-

ges feladatok: a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) 
ESzCsM rendeletben meghatározott területi védőnői feladatok el-
látása; az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM 
rendeletben meghatározott védőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: főiskola, védőnő.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok 

elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 11.
 A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hodos 

Bálintné nyújt az 59/312-716 vagy 59/400-091-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a 

Karcag Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (5300 
Karcag, Horváth F. utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályá-
zati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16624/2012., valamint 
a munkakör megnevezését: védőnő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beérkezett pályázatok 
alapján a formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályáza-
tot benyújtó pályázókkal a munkáltató képviselője személyes elbe-
szélgetést tart. A kinevezésről a Képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 29.


