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A forradalom és szabadságharc 
ünnepén

Az 56 évvel ezelőtti október 
23-ához hasonló szép őszi nap 
köszöntötte a karcagi megem-
lékezés nyitó eseményére, az 
országzászló felvonására érke-
zőket. Az ünnepi istentisztelet 
után a Városháza dísztermé-
ben kezdődött a városi meg-
emlékezés, amelyen dr. Len-
gyel Györgyi, az Emberi Erő-
forrás Minisztériuma közigaz-
gatási államtitkára méltatta az 
1956-os őszi események tör-
ténelmi jelentőségét. „Októ-
ber 23. nemzedékeken át cipelt 
szabadságvágy, ahogy Bibó Ist-
ván fogalmazta: „ennek a forra-
dalomnak volt valamiféle olyan 

közszelleme, amelyik úgy irá-
nyította az embereket, hogy 

azok észre sem vették, volt egy 
közszellem, amelyik több volt 
az embereknél, és az embere-
ket arra indította, hogy túlnő-
jenek önmagukon.” A világ ro-
konszenvétől övezve, mégis, a 
geopolitikai összefüggések ár-
nyékában a nagyhatalmak já-
tékszereként szegény, elár-
vult hazánk magára maradt.” 
- mondotta dr. Lengyel Györ-
gyi az októberi napok Magyar-
országáról. A forradalom el-
tiportatott ugyan, s eszméjét 
és emlékét az orosz fegyverek 

Folytatás az 5. oldalon

A néhai Kistéglagyár 
agyagbányája évtizedekig 
mint hivatalosan kijelölt le-
rakó nyelte el a város kom-
munális és kis részben ipa-
ri hulladékát. Aztán, amikor 
a ’80-as évek vége felé (vagy 
a ’90-es évek elején) meg-
telt, a területet földdel takar-
ták le, s azóta – bár használ-
hatatlan állapotban, - de bé-
kén megvolt a kertek, a lovar-
da és a tó szomszédságában. 
Mostanában azonban itt is 
megkezdődtek a pár éve - 
uniós beruházásként - el-
indított –   rekultivációs és 
tájrehabilitációs munkálatok, 
amelyekről a kivitelező kon-
zorcium szakemberei az el-
múlt héten, sajtótájékoztató 
keretében adtak tájékoztatást 
a Városháza dísztermében. A 
sajtótájékoztató alkalmával 
dr. Csikor Zsoltot, a projekt 

felügyelő mérnökét kértük 
meg egy rövid beszélgetésre.

- Miért van szükség a már 
lezárt lerakók ártalmatlanítá-
sára?

- Ezek annak idején – ta-
lán fogalmazhatunk úgy, hogy 
– természetes úton keletkez-

tek. A példák szokványosak: 
a település szélén lévő már el-
hagyott anyagkinyerő he-
lyek gödreibe hordták az em-
berek a szemetüket. Ez a sze-
mét azonban közegészségügyi 

Hulladéktemető helyén zöldövezet
ÉRVIZSGÁLAT
A vizsgálat helye, ideje:

KARCAG, MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2012. november 06.

Ismerje meg érrendszere állapotát 
computeres ARTERIOGRÁF készülékkel 
végzett fájdalommentes vizsgálattal!

SZÍVINFARKTUS? ÉRELMESZESEDÉS? ÉRSZŰKÜLET? 
AGYVÉRZÉS?

MEGELŐZHETŐ!
A vizsgálat javasolt 30 éves kortól évente 
egyszer. A vizsgálati eredményt a helyszínen 
szakorvos értékeli!

A vizsgálatra való bejelentkezés: Telefon: 06/56-344-372

Ünnepi istentiszteleten, dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Re-
formátus Egyházkerület püspöke igehirdetése és áldása mel-
lett és Rákász Gergely orgonista rövid koncertjével avatták fel 
a református nagytemplom új elektromos orgonáját.

Orgonaavatás

Október 18-án délután a 
Déryné Kulturális Központ 
emeleti termében nyílt meg Ko-
csis Csaba Barbaricum című ki-
állítása. A kiállító sárréti-biha-

ri művész - író, énekmondó va-
lamint kulturális menedzser 
– mint a Barbaricum Könyv-
műhely ill. Egyesület elnöke is 
ismert Karcagon, s munkássá-
gának eme szeletére a megnyi-
tóbeszéd (Rideg István) és a ki-
állított könyvek is utalnak, – de 

meg kell mondjuk előre – a ki-
állítás, a kiállított fotografikák 
nem a könyvműhelyről szólnak.

Barbaricum definíció-
ja a Római Birodalom ide-

jéből származik: a Pannó-
nia és Dácia tartományok kö-
zé ékelődő, meghódítatlan, a 
latinok számára ismeretlen, 
„barbárok lakta föld”-et  jelöli. 
Ez ma, ha földrajzilag nézzük 

Barbaricum

Kocsis Csaba fotografikái a Dérynében

Folytatás az 2. oldalon

Folytatás a 3. oldalon
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
A találó jelző

Ha visszatekintünk, ’57-től kezd-
ve a forradalom és szabadságharc év-
fordulóira, majdnem mindegyikben 
volt valamilyen feszültség - hol gyen-
gébben, hol fölerősödve -, de egy-két 
évet leszámítva, soha nem volt iga-
zán nyugodt. Érthető is, hiszen a dik-
tatúrában még ellenforradalomnak 
volt hivatalosan minősítve, és még a 
rendszerváltozás sem tudta igazán 
egységesíteni a nemzet tudatában ’56 
szerepét és igazi jelentőségét. Ezért 
sokszor történtek kisebb-nagyobb 
incidensek is, még ha csak kisebb cso-
portok részéről..

Az idei évforduló előtt is a nemzeti 
erők kénytelenek voltak egy újabb bé-
kemenetet szervezni, demonstrálan-
dó, hogy a nemzet többsége azono-
sult ’56 igazi eszményeivel, célkitűzé-
seivel és helyére tette.

A forradalom – de különösen a 
győztes 8 nap – tanulságait egy évfor-
dulón óhatatlanul össze kell kapcsol-
ni a megemlékezéseken a jelennel. 
Így van ez egyébként minden törté-
nelmi évforduló megünneplésén, már 
csak azon egyszerű okból kifolyólag 
is, hogy a jelent igazán csak a múlt-
ból érthetjük meg. Elgondolkodtató-
an érdekes, hogy a fél évszázados év-
fordulón a hat évvel ezelőttin, amikor 
nem csak formailag, de gyakorlatban 
is működtek a demokratikus intéz-
ményrendszerek és alrendszerek, bru-
tális, erőszakos föllépés volt az akkori 
szocialista kormányzat részéről a tilta-
kozók ellenében.

A mostani évforduló pedig alkal-
mas volt arra, hogy szembesüljünk – 
mintegy történelmi tükörben – a hat 
évvel ezelőtti történésekkel is. Ám va-
lójában a mostani ünneplés – minden 
felülemelkedettsége és igazi pátosza 
ellenére – a világ mai helyzetének a 
válságát is tükrözte. Lehetne most ki-
emelni a Kossuth téri miniszterelnö-
ki beszédből is sok mindent, ami pon-
tosan rávilágított arra, hogy ez a kor-
mányzat jelenleg valóban szabad-
ságharcot folytat. És a helyzet csak 
annyiban különbözik az egykori ’56-
os szabadságharctól, hogy ez a küz-
delem – szerencsére más eszközök-
kel és békésen zajlik. De ugyanúgy 
magunkra maradtunk, mint az ’56-os 
résztvevők, a Nyugat nem igazán ér-
ti pontosan jelenlegi követeléseink lé-
nyegét, ugyanúgy nem, mint ahogy 
56 évvel ezelőtt.

Sok jelzőt, sok metaforát lehetne 
kiemelni az ünnepi beszédekből – és 
gondolatsorokat –, de engem egy jel-
ző ragadott meg, amit éppen Varga 
Mihály miniszter használt: keserédes 
a mai ünneplésünk is. Magyarán: örö-
met és bánatot is egyaránt magába 
foglal. Ennél pontosabban – úgy ér-
zem – nem is lehetne egy szóval jelle-
mezni a mai helyzetet. Mindez a Szé-
na téren hangzott el, az egykori har-
cok legendás színhelyén. A szónok 
mögött pedig a nagy multi-jelkép, a 
Mamut bevásárló központ magaso-
dott. De már előtte, egy pár éves ’56-
ra emlékező emlékmű!

- ács -

HÍREKHÍREK
Gombász szakkör

Szeretettel várjuk az érdek-
lődőket heti 1 óra időtartam-
ban péntekenként 17 órakor a 
Csokonai Könyvtárba. 

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

Az egykori JNSz Megyei 
Általános Iskola, Szakisko-
la és Diákotthon pár éve már 
a kisújszállási székhelyű Kádas 
György Óvoda, Általános Isko-
la, Szakiskola Egységes Gyógy-
pedagógiai Intézmény tagin-
tézményeként működik. Az 
összeolvadás nem változtat-
ta meg a telephelyet, az isko-
la ma is a Kisújszállási út 45. 
sz. alatt működik. A karcagi 
tagintézmény tanévkezdéséről 
Sándorné Szakács Ildikó távol-
létében Török Csilla tanárnő, 
gyakorlati oktatásvezető adott 
tájékoztatást.

A nyár, mondja bevezetés-
ként a tanárnő, a szükséges 
karbantartási és felújítási mun-
kákkal telt, nagyobb beruhá-
zásra - anyagiak híján - sajnos 
nem került sor.

- A nyáron Sándorné Sza-
kács Ildikó személyében új ve-
zetője lett a tagintézménynek. 
A tantestületben is voltak vál-
tozások. Elment tőlünk például 
a szőnyegszövő szakoktatónk, 
László Edit. Helyére azonban 
sikerült egy fiatal és nagyon-
nagyon tehetséges fiatal szövőt 
felvennünk. A tanévet tehát si-
keresen beindítottuk.

- Hány tanulója van a karca-
gi tagintézménynek?

- 36 általános iskolás és 49 
szakiskolás tanuló jár ide. A 
szakiskolások esetében tapasz-
talható létszámcsökkenés ab-
ból következik, hogy jelen-
leg nincsen 10. évfolyamunk. 
Most már ugyanis teljesen 
megszüntettük a 9-10. évfo-
lyamot, ami szakmafelkészítős 
volt. Jelenleg ugyanis a 9. évfo-
lyamtól csak szakmaképzéssel 
foglalkozunk. Ez mindenkép-
pen jó. A két éven belül ugyan-
is, amikor a gyerekek nem ta-
nulhattak szakmát, nagyon 
nagy volt a lemorzsolódás. Így 
viszont mindössze 1-2 tanuló 
volt, aki ezt nem fejezte be. A 
mi egyik célunk pedig az, hogy 
a diákok szakmai bizonyít-

vánnyal a kézben lépjenek ki 
az intézményből a tanulmányi 
idő végén. Megemlítem, hogy a 
tavalyi nyár folyamán 11 szak-
mai vizsgázónk volt és gyönyö-
rű eredménnyel végeztek.

- Milyen szakmákat oktat-
nak itt?

- A 9. évfolyamon, három-
éves képzés keretében zöldség-
termesztő, kosárfonó és fonott 

bútor készítő; a 11. évfolya-
mon zöldségtermesztő, kerék-
párszerelő, szőnyegszövő; a 12. 
évfolyamon kerti munkás, sző-
nyegszövő és mézeskalács ké-
szítő szakmák oktatása folyik. 
A törvényi változások sajnos 
minket is eléggé mélyen érin-
tettek. Ebben a tanévben be-
indítottuk a zöldségtermesz-
tő szakot, ami a gyerekek és a 
szülők körében is nagyon nép-
szerű lett, láttak benne fantázi-
át. Az új OKJ-ben viszont ez a 
szakma megszűnt. Jövő szep-
temberben, tehát a 2013/2014-
es tanévben már nem tudjuk 
indítani. Egy kicsit megválto-
zott a szakmák rangsora. Mi 
oktathatjuk a népi kézműves 
szakmákat – hároméves kép-
zésben, - vagyis megmarad a 
szőnyegszövés és a kosárfonás, 
amiket erősíteni is szeretnénk. 
Speciális szakiskolai részün-
kön pedig marad a kerti mun-
kás, a parkgondozó, kerékpár-
szerelő és a mézeskalács készí-
tő. És van még egy lehetőség, 

amire a törvény lehetőséget ad 
és a HÍD II. programban sze-
retnénk is élni vele. Ez az, hogy 
azoknak a fiataloknak, akik 
már elvégezték a 8. osztályt, de 
még nincsenek 16 évesek – egy 
év alatt papírt tudnának sze-
rezni nálunk egy részképzés-
ről. Ezzel biztosítanánk nekik a 
lehetőséget, hogy ne üres kéz-
zel lépjenek ki az iskolapadból.

- A kollégium vagy diákott-
hon milyen kihasználtságú je-
lenleg?

- Jó pár évvel ezelőtt még 
úgy működött a dolog, hogy 
a családból kikerült tanuló-
kat ideiglenes hatállyal elhe-
lyezhették ide hozzánk, és in-
nen csak hétvégenként mentek 
haza. Ez a családnak is jó volt, 
mert főként az őszi-téli idő-
szakban több, főként hátrányos 
helyzetű családnak könnyebb-
séget jelentett. A tanuló itt volt 
a diákotthonban, ahol teljes el-
látást kapott, hétvégéken pedig 
hazament. Ez a lehetőség saj-
nos megszűnt, pedig manap-
ság egyre több olyan családdal 
találkozunk, ahol gond az élel-
mezés. Most 17 kollégistánk 
van. Többségében szakiskolás 
tanulók... Azért el kell monda-
ni, hogy mi itt nagyon szembe-
kerülünk a szegénységgel. Nap, 
mint nap találkozunk azzal, 
hogy mélyszegénységből jön-
nek a gyerekeink…

Elek György

Tanévkezdés

A kisújszállási „Kádas” karcagi tagintézménye

POLI-FARBE 
KFT.-nek ezúton 
mond köszönetet 

nagylelkű 
adományáért 

a „Gólyafészek 
Otthon”- ban 

működő TÓTH 
MIKLÓSNÉ 

ALAPÍTVÁNY 
A SÉRÜLT 

GYERMEKEK 
JAVÁRA

Felhívás
A Városi Önkormányzat Városgondnoksága idén is 

megrendezi az 
Aranykapu Karácsonyi vásárt 

Karcagon a Kossuth téri sétányon 2012. december 1. 
és 31-e között. 

Kérjük az árusokat, hogy legkésőbb 2012. november 30-
ig jelezzék személyesen a Városgondnokságon Szántó 
Lászlónénak (Karcag, Villamos u. 109.), hogy mennyi 

területet igényelnének.
A megállapodás megkötése: folyamatos.
A megállapodás időpontjában kérjük a helyfoglalás díját befi zetni.
A hely kijelölése: 2012. november 30. (péntek)

V. Ö. Városgondnoksága

HIRDETMÉNY
A Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei Kormányhivatal 

Nyugdíjbiztosítási 
Igazgatósága 

2012. év 2. félévében 
kihelyezett 

ügyfélfogadást tart 
a Polgármesteri 

Hivatalban.
HELYE: 

a Városháza fsz. 48-as 
számú iroda.

Ügyfélfogadás minden 
hónap első csütörtökön, 

9-11 óra között.

Rózsa Sándor
jegyző
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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.)

Október 28. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758.
November 1-2. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport u. 13. Tel.: 06/30-205-3260.
November 3-4. Dr. Domán György Kg., Ady E. u. 58. Tel.: 06/30-434-5950.

Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Karcag Város Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisz-
tériummal együttműködve kiírja a 2013. évi Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók (BURSA „A”), illetve 
a felsőoktatási tanulmányaikat a 2013/2014. tanévben kezdő fi-
atalok támogatására (BURSA „B”).

Figyelem! Változás a pályázat rendszerében!
A Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójától 

kezdődően a pályázat beadásához az EPER-Bursa rendszerben 
a pályázóknak regisztrálnia kell. A regisztrációt követően tölt-
hetik fel a pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok 
pályázói az EPER-Bursa rendszerben. 

(a pályázati űrlap elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/
paly/palybelep.aspx)

A személyes és a pályázati adatok feltöltését követően a pá-
lyázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormány-
zatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pá-
lyázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel 
együttesen érvényes.

A pályázati kiírás és az elbírálás szempontjai 2012. október 
26-ától érhetők el a www.karcag.hu honlapon a pályázatok kö-
zött.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. november 
23.

Benyújtandó a Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatási 
Iroda 34. sz. irodájában.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság 
alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül törté-
nik. A támogatás megállapításakor a pályázó és a vele egy ház-
tartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme számít, amely 
nagysága nem haladhatja meg a jelenleg érvényes nettó mini-
málbér összegét, azaz a 60 915 Ft-ot.

A települési önkormányzat döntéséről 2012. december 21-ig 
értesíti a pályázókat.

veszélyforrás lehet, másrészt 
pedig közvetetten, az átszivár-
gó víz útján szennyezheti (és 
szennyezi) a talajt és a talajvi-
zet.

- Kistérségi szinten kezdték 
meg a felszámolásukat. Hány 
települést és hány lerakót cé-
loztak meg?

- A projektet a kistér-
ség négy településén öt lera-
kót érint: Kisújszálláson ket-
tőt, Kunmadarason, Berek-
fürdőn és Karcagon pedig 
egyet-egyet. A rekultiváció 
azt jelenti, hogy ezeket a lera-
kókat lezárjuk, elszigeteljük a 
környezettől. Megakadályoz-
zuk, hogy a továbbiakban in-
nen szennyezés szivárogjon ki, 
vagy egyéb módon a környe-
zetbe kerüljön. A hulladéktes-
tet úgy rendezzük össze,  hal-
mozzuk át és zárjuk le, hogy 
az ne érintkezzen sem a talaj-
vízzel, sem pedig az átszivárgó 
csapadékvízzel, és természete-
sen sem ember, sem pedig ál-
lat ne férjen hozzá.

- Hatalmas, speciális gépek 
dolgoznak a helyszínen. Mi 

történik az átmozgatott sze-
méttömeggel?

- Az átforgatásra kerü-
lő hulladéktömeget átrostál-
juk, melynek során alapvető-
en két frakcióra különítjük el. 
Az egyik a nagydarabos hulla-
dék, ami a depóniának a hul-
ladéktest részét fogja képez-
ni. A másik része a hasznosít-
ható rész, ami apró, földsze-
rű állapotú, törmelékes anyag. 
Ez bevizsgálás után megfelelő-
en szennyezetlennek minősít-
hető, és minősítés után taka-
rórétegként kerül a lerakóra. 
Ennek az anyagnak a beszál-
lítását tehát megtakarítjuk, a 
kitermelése sehol nem jelent 
majd környezetterhelést vagy 
környezetkárosítást. A takaró-
rétegre vízzáró szigetelés, ar-
ra tiszta termőföld kerül, amit 
aztán füvesítenek, növényeket 
ültetnek bele.

- A sajtótájékoztatón elmon-
dott előadásában hangsúlyoz-
ta, hogy az így kezelt területek 
a későbbiekben is lerakóként 
kezelendők…

- Így van, később is lerakó 
státuszban maradnak. Rá le-
het majd menni egy ilyen te-
rületre, hiszen veszélyt ezek 

után már nem jelent majd, ám 
mindenképpen külön kezelen-
dő, és ott - belátható időn be-
lül - sem mezőgazdasági hasz-
nosításra, sem beépítésre nem 
kerülhet sor. Csak megem-
lítem, hogy az egész munka 
több százezer köbméter hul-
ladék kezelését jelenti. A  ki-
vitelezésben a Geohidroterv 
Kft., és a Duna Aszfalt Kft. a 
fő konzorciumi partnerek és 
van két kisebb beszállító part-
nerük. 

- Hol tart a karcagi lerakón 
rekultivációja?

Az itteni munka egy kicsit 
elhúzódott, mert a szerződés-
kötés körül volt némi bonyo-
dalom, és hát így később is fe-
jeződik be, mint a többi he-
lyen. Jó ütemben haladnak és 
várhatóan 2013 nyarára, az-
az határidőre befejeződhet. Je-
lenleg a hulladék áthalmozása 
folyik és minden reményünk 
megvan arra, hogy már a ta-
vasz folyamán kialakult a vég-
eredmény: a depónia. Amikor 
ez elkészült, akkor már csak a 
különböző takarórétegek fel-
hordására és a füvesítésre ke-
rül sor.

Elek György

Tisztelt Lakosság!

A Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Ope-
ratív Program keretén belül támogatott KEOP 6.2.0/A/11 „Házi komposztálás népsze-
rűsítése Karcagon 2011-ben” c. pályázatának záró rendezvényére invitáljuk Önöket! 

Szeretettel várjuk Önöket 2012. október 30-án (kedden) 
17.00 órakor az

„Így komposztálunk mi” 
című záró rendezvényünkre

Téma: A házi komposztálás gyakorlata, eredmények bemutatása. Tapasztalatcsere, 
vélemények tapasztalatok megosztása, átadása.
Helyszín: Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ II. emeleti nagyterme
Karcagon már közel 600 ingatlantulajdonos kacsolódott a házi komposztálási prog-
ramhoz és sikeresen használják az általunk biztosított eszközöket és az útmutatót.
Akik még nem, vagy csak később kapcsolódtak a projektünkhöz, de még nincs kom-
posztáló edényük, azok is részt vehetnek a programjainkon, minden érdeklődőt sze-
retettel és tisztelettel várunk! 
Kérjük, hogy aktív részvételükkel segítsék a programunk sikerét, megtisztelő megje-
lenésükre feltétlenül számítunk!
Köszönjük mindazoknak, akik megtiszteltek érdeklődésükkel és csatlakoztak a prog-
ramunkhoz! Mindenkinek sikeres komposztálást kívánunk és kérdéseikre készséggel 
állunk a rendelkezésükre! 

Hol kaphat információt a komposztálással kapcsolatban?
Nagykunsági Környezetvédelmi Kft.
5300 Karcag, Villamos utca 109/2.
Tel: 59/503-317 
e-mail: info@nkkft.hu
www.nkkft.hu   

„Komposztáljon velünk!”

Húsz éves a Karcagi Szimfonikus 
Zenekar

Tisztelt Közönségünk!
A Karcagi Szimfonikus Zenekar 2012. évben ünnepli 

megalakulásának 20. éves évfordulóját.
Ez alkalomból ünnepi hangversenyre és kiállításra kerül 

sor, melynek megszervezéséhez kérjük a kedves közönségünk 
közreműködését.

Várjuk kívánságaikat: milyen zenedarabokat hallanának 
szívesen az ünnepi hangversenyen a zenekar előadásában?

Kérjük szépen, ha birtokukban vannak olyan relikviák, 
fotók, meghívók, újságcikk, bármi, ami a kiállításunk anya-
gát bővíthetné, legyenek szívesek azt eljuttatni hozzánk.

Nem utolsó sorban pedig pályázatot hirdetünk, melynek 
címe:

 „Mit jelent számomra a Karcagi Szimfonikus Zenekar?”
(A legjobb pályamunkák díjazásban részesülnek, illetve 

kiállításra kerülnek.)

Kedves Zenebarát Közönségünk!
Megköszönjük ez idáig nyújtott hűségüket és figyelmü-

ket, melyet az elkövetkezendőkben is szívesen fogadunk és 
várunk.

Kívánságaikat, a kiállításhoz nyújtott segítségüket és pá-
lyamunkáikat az Erkel Ferenc Művészeti Iskolában adhat-
ják le. 

Információ: Plósz Csilla 59/503-281, Kovács Szilvia: 
06/30/985-4106.

Folytatás az 1. oldalról

Hulladéktemető helyén zöldövezet
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Kunhalom Polgári KörKunhalom Polgári Kör

Október 14-én, vasárnap 
délután szépszámú résztvevő 
volt kíváncsi a kör helyi kirán-
dulására. A program a Kun-
lovardában kezdődött, ahol 
maga a tulajdonos, Mészá-
ros Zsolt fogadta az érdeklő-
dőket egy történeti áttekintés-
sel, frissen sült pogácsával és 
koccintással. Elmondta, hogy 
a közel 25 éve két lóval kezdő-
dő hobbi egyre bővült, s ma 
már sokféle magyarfajta állat: 
ló, sertés, juh, kecske, szarvas-
marha, bivaly, vízi szárnyas él 
a majorban, sőt zebra és sze-
líd őz is látható, nem is szól-
va a barátságos kis pulikról és 
a nagy komondorokról. Lehe-
tőség van lovaglásra, s mindig 
szívesen fogadják az iskolások 
látogatását is. Büszkén beszélt 
két kis unokájáról, akik már-
is imádják a lovaglást és az ál-
latokat. Hozzátette, hogy egyre 
több versenyen vesznek részt a 
lovakkal és a fogatokkal. A kel-
lemes séta után kocsikázás kö-
vetkezett a látogatók számára, 
lovas kocsi vitte őket a kirán-
dulás másik két helyszínére.

Az országban egyedülálló 
köves darálót a Kisújszállási út 
18. sz. alatt dr. Sütő Mihályné, 
Klárika néni mutatta be, aki-
nek nevelőapjáé volt ez a dará-
ló. Szeretettel emlékezett szüle-
ire, nevelő szüleire, orvos fér-
jére, s saját pedagógusi felada-
taira. Gyerekkorában maga is 
látta, hogyan történt a sokféle 
mag, pl. a zab, kukorica, árpa 
mázsálása és őrlése pontosan 
meghatározott rend szerint. 
Amíg a szekerekkel hozott 
magvakat megőrölte a molnár, 
addig az emberek megjárták 
a vásárt. A múzeumban meg-

tekinthetők a régi eszközök és 
szerszámok, a felöntő garat, a 
mozgó és álló kő, majd a fény-
képek, s mindezek mellett a 
magyarázatot hallgatva visz-
szaidéződik a régi gazdálkodó 
életforma, elődeink nehéz, de 
nagy szakértelemmel és fárad-
hatatlanul végzett munkája.

A két szép erős ló tovább 
ügetett a szekértársasággal a 
Dózsa György úton a szélma-
lomhoz, ahol Sebők Gábor ka-
lauzolta a vendégeket a hely-
reállított ipartörténeti mű-
emlékben. A négy szintet vé-
gigjárva visszaidéződött az a 
folyamat, ahogyan a búzából 
liszt lett. Valaha Karcagon 60 
malom működött, közülük 11 
volt szélmalom. Ez a holland 
típusú szélmalom maradt fenn, 
amelyet 1859-ben építettek tég-
lából, forgó tetőrésszel és négy 
széllapáttal. Részletes magya-
rázatot kaptak a látogatók a 
malomkerék és a fogaskerék 
működéséről, a fából készült 
alkatrészekről, a szintek sze-
repéről: az őrlemény átvételé-
ről, csigával történő szállításá-
ról, az őrlésről, a szitálásról és a 
lisztespadról. Köszönjük a sok 
értékes ismeretet, amit az egész 
program során kaptunk a na-
gyon jól sikerült kiránduláson!

Október 29-én, hétfőn fél 
hattól a Déryné Kulturális 
Központ első emeleti klubter-
mében Márkus Judit karcagi 
származású színművész lesz a 
Kunhalom Polgári Kör vendé-
ge, aki beszél eddigi pályájáról, 
és néhány produkció bemuta-
tásával is színesíti bemutatko-
zását. Minden érdeklődőt sze-
retettel várunk!

V. Gy.

Kunhalom Polgári Kör
Karcagi program

A minap néhány zenész ba-
rátommal arról beszélgettünk, 
hogy milyen furcsa abba be-
legondolni, hogy míg például 
egy szimfonikus zenekar a kar-
mester jelzéseit követve tartja a 
megfelelő tempót, meghatáro-
zott kézmozdulatokra halkítja 
le, vagy épp erősíti fel az adott 
zenei rész hangerejét vagy dina-
mikáját, addig egy rockzenekar 
a dobos által diktált tempó és 
az általa kidolgozott ritmuskép-
letek alapján adja elő az adott 
szerzeményt. Ebben még ugyan 
nincs semmi különös, hiszen a 
számbeli különbség és a hang-
szerelés is meghatározó e-te-
kintetben, azonban az már sok-
kal érdekesebb, hogy a ritmika, 
a dinamika és a megfelelő tem-
pó tartásával összefüggő felfo-
gás és játékstílus együtt válto-
zott a hangszeres zene technikai 
fejlődésével. Ezen a téren még 
az elmúlt 70-80 évben is jelentős 
változások történtek. Sokszor az 
adott korszak kimagasló tudá-
sú zenészei, zeneszerzői is részt 
vettek olyan technikai újítások-
ban, amelyek hosszú időre meg-
határozóak maradtak.

A 17. század előtt teljesen más 
felfogás létezett a helyes tempó-
ról. Úgynevezett kottaképekkel 
jelölték, vagy a zenészek egyé-
ni gyakorlatára, „belső órájá-
ra” bízták az egészet. Az egy-
séges tempómegjelölés a me-
chanikus metronóm feltalálása 
után (Johann Nepomuk Mälzel 
1816) vált lehetségessé. Szak-
mai nyelven: „A ritmikus érté-
kek egységnyi időre eső számát 

ezzel volt a legkönnyebb megha-
tározni”. Ez a szerkezet mecha-
nikus és digitális formájában is 
elterjedt mind a mai napig, hi-
szen a zenészek pontos, egyen-
letes játékát, „belső óráját” le-
het vele fejleszteni. Ettől füg-
getlenül a klasszikus zenében 
mindig is szükség lesz karmes-
terre, hiszen egy hosszabb zenei 
műnél több tempóváltásra ke-
rül sor, nem beszélve arról hogy 
számtalan más dolgot is jelezni-
ük kell a zenészek felé. Ahogy 
fentebb írtam, egy rockegyüttes 
esetében a karmester szere-
pét a dobos tölti be, hozzá iga-
zodik mindenki. Egyszerűen, 
vagy közérthetőbben megfogal-
mazva, ha lassít akkor a többi-
ek is lassítanak, ha gyorsít ak-
kor a társai is ezt teszik, ha fi-
nomabban játszik, akkor min-
denki finomít a játékán. Ehhez 
természetesen sok egyéni, és 
még több közös gyakorlásra van 
szükség azért, hogy egy pro-
dukció pontos és életképes le-
gyen a színpadon is. (A pontos-
ság nem mindig jelenti azt, hogy 
egy bizonyos tempót kell végig, 
gépiesen tartani. Sokkal fonto-
sabb bizonyos esetekben a zené-
szek összjátéka, figyelme.) Per-
sze vannak olyan műfajok, ahol 
a szólista a meghatározó figura 
a csapatban. Ilyen a jazz, ilyen 
volt Elvis Presley, Jimi Hendrix 
és még sokan mások, akiket 
úgymond „lekísértek” a zené-
szeik.

De térjünk vissza a fejlesz-
tésekhez. Az első úgynevezett 
loopert Les Paul (Lester William 

Polfuss, 1915–2009) gitáros, és 
feltaláló készítette el. A lénye-
ge az volt, hogy a gitárjához il-
lesztett kapcsolóval tudta felvé-
telre, vagy épp lejátszásra állí-
tani a színpad mögött elhelye-
zett többsávos szalagos-magnót, 
és így egymaga több szólam-
ban játszhatott a közönségnek. 
Természetesen itt is fejlett rit-
musérzékre volt szükség, hogy 
az előadásmód ne legyen kesze-
kusza. Ez a technológia ma már 
fényévekkel fejlettebb formában 
van jelen a mai zenei eszközök 
között. A mai stúdiókban már 
digitális tempójelhez játszanak 
a zenészek, kiszűrhető és köny-
nyen korrigálható a legkisebb 
csúszás vagy tempóbeli eltérés 
is. A modern lemezek túlnyomó 
része századmásodperc pon-
tossággal feljátszott anyag. En-
nek azonban van néhány hátrá-
nya. Valahogy ezek a felvételek 
sterilek, szinte hidegen és érze-
lemmentesen szólalnak meg. A 
másik az, hogy egészen idétlen 
zenészek is készíthetnek profi 
albumokat, azonban az élő sze-
replésük rendszerint (és fino-
man fogalmazva) illúziórombo-
ló.

Manapság is egyre több tech-
nikai vívmány lát napvilá-
got ezen a területen, de ahhoz, 
hogy egy zenekar jól és szóra-
koztatóan szólaljon meg akár 
élőben, akár felvételről, nem le-
het kizárni az emberi tényezőt. 
Kell egy jó karmester, vagy ép-
pen egy jó dobos – aki megadja 
a megfelelő tempót.

-dh-

Tempó és fejlődés

Elismerés katasztrófavédelemi 
munkáért

Nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából rende-
zett ünnepi eseményen Dr. Bakondi György, az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója elismerést 
adott át Kovács Sándornak, a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Közgyűlés elnökének október 19-én Budapesten.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság épületé-
ben tartott ünnepi rendezvényen ismerték el azon jelenlegi 
vagy korábbi megyei védelmi bizottsági vezetők tevékeny-
ségét, akik kiemelkedő  munkát végeztek az elmúlt években 
a katasztrófavédelem területén.

A megyei közgyűlés elnöke közel két évtizede játszik ak-
tív szerepet a helyi, illetve a megyei közéletben. Alelnök-
ként is nagy hangsúlyt fektetett a megyei védelmi igazgatási 
feladatokra, és a felkészülésre is. Szerepe volt az árvízvédel-
mi komplex csoportok életre hívásában. 2012-ben is támo-
gatta és messzemenőkig segítette a védekezést, mindig szem 
előtt tartva a legjobb szakmai megoldásokat – hangzott el 
az elismerés átadásakor.

– Kocsis Csabának és nekünk 
kunságiaknak is – lakóhelyünk, 
szülőföldünk tágabb vidéke. 
Ennyit a helymeghatározásról – 
a többi már ennek (a szülőföld-
nek) az élménye. Kocsis Csaba a 
nagyrábéi Kostemető – egy mo-
dern, kultikus helyből formál-
ta meg a maga Barbaricum él-
ményét, ősi pogány világának 
máig felfedezhető, megélhe-
tő képét. Mégpedig egy régi és 
egy viszonylag új művészeti ág, 
a grafika és a fotózás ötvözésé-
vel. (Az egyik a képzőművészet 
egyik ága, a másik /még mú-
zsája sincs!/ a látás művésze-
te.) Képzőművészként is igen 
termékeny, (hiszen a karcagi a 
nyolcvanadik tárlata) művésszel 
a megnyitót követően beszélget-
tünk. 

- Mióta fotózol?
- A fotót mindig is szerettem. 

Az újságírásnak ez természetes 
része, és én újságíróként is dol-
goztam egy időben. De igazából 
gyerekkoromban ismerkedtem 
meg a fényképezéssel, ami lát-

hatóan mindig elkísért. „Nagy 
gépem” soha nem volt, mindig 
kis kompakt gépekkel dolgoz-
tam, amikkel egyszerű , de jó 
felvételeket lehetett készíteni.

- Eddig rendben. Az újságfo-
tó dokumentál, és információ-
kat közöl, de mikor válik a fény-
kép műalkotássá? Mikor gondol-
tál ennek a kifejezésnek a lehető-
ségére?

- Én először filmre fotóztam, 
aztán, nem is olyan nagyon ré-
gen, vettem egy digitális gépet 
és a bereki írótáborban kezdtem 
el vele igazából dolgozni. Az író-
kat, a tábori eseményeket fotóz-
tam. Aztán Olaszországban is 
lett egy tárlat. Ott tűnt fel, ha a 
kép belső tartalmát megváltoz-
tatom, akkor más üzenete van 
a helynek. Megérintett az alko-
tás folyamata. S ami ezekből lett 
az  már nem illusztráció, hanem 
önálló alkotás.

- Berek, Olaszország, Kárpát-
alja és más helyszínek után itt 
van Barbaricum. A szülőföld, 
mint téma, mint hangulat…

- Azt hiszem a létkeresés 
minden művészembernek az 

alfája és az ómegája. A Kör-
mendi Lajos is megénekelte, 
Barbaricumnak az a nagysága 
valahol, hogy arról azt mond-
ták, hogy az Barbárföld. Viszont 
tudjuk, megvan a maga kultú-
rája – és nem is akármilyen. Ez 
a misztikus világ keveredik ké-
sőbb a kereszténységgel, de má-
ig megtartva a pogány kori ha-
gyományokat. Ez nagyon fon-
tos része a mi örökségünknek 
és nem előrébb vagy hátrébb áll 
egyik a másiknál, hanem kiegé-
szítik egymást. Én azt hiszem 
nem valaminek az ellenében, 
hanem valami mellett kell lán-
dzsát törni.

- Sok képet készítettél.
- Úgy érzem meg kell mutat-

nom ezeket (önmagunkat!) az 
embereknek. Nyolcvan kiállítá-
som volt eddig – s közben újabb 
technikákkal is kísérleteztem. A 
legújabb elgondolás első darab-
jai itt is láthatók. Dolgozom.

Kocsis Csaba Barbaricum cí-
mű kiállítása 2012. november 
16-áig tekinthető meg a Déryné 
Kulturális Központban.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Kocsis Csaba fotografikái a Dérynében
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IV. KARCAGI KÓRHÁZI 
GYERMEKEGÉSZSÉGÜGYI NAPOK

2012. NOVEMBER 16-17.
Helyszín: Kátai Gábor Kórház Előadói Terem
2012. november 16. (péntek) 14-17 óráig
Mottó: „Lásd, halld, érezd!”
Megnyitó:  Dr. Nagy Mihály főigazgató
   Dr. Aradi Erzsébet
   Kátai MediSong Kórus
Program:
 Dr. Dankó Alpár István Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. orvos-

igazgató, Sürgősségi Betegellátó Osztály Karcag szakmai veze-
tő: Lélekjelenlét – az újraélesztés elmélete és gyakorlata alap-
fokon - szituációs és szimulációs gyakorlati oktatás a résztvevők 
számára.
Előtte és utána: 
Egészséges ételek bemutatója, kóstolója az ebédlőben

 Színterápia
 Magneter-kezelés lehetősége
 Kézműves foglalkozások gyermekeknek: agyagozás, fafaragás.

2012. november 17. (szombat) 9-12 óráig
Mottó: „A lélek tápláléka”
Program:
9:00-9:30 óráig
 Tóthné Kovács Márta óvodapedagógus, „Ringató” foglalkozás-

vezető Karcag: Vedd ölbe, ringasd, énekelj! – bemutató fogla-
kozás a jelenlévő kisbabás anyukák számára

9:30-9:45 óráig
 Soltész-Nagy Ibolya vezető pedagógus – Gólyafészek Gyerek-

otthon Karcag: …ép lélekben ép a test
9:50-10:10 óráig
 Csoma Judit református lelkipásztor Berekfürdő: Csend – fi-

gyelem – szeretet
10:10-10:25 óráig
 Dr. Juhász Zsuzsanna gyermek háziorvos Karcag, Tradicioná-

lis Kínai Medicina orvosa, homeopata: „Medicus curat, natura 
sanat” (Az orvos kezel, a természet gyógyít)

10:25-10:45 óráig
 Kávészünet
10:45-11:00 óráig
 Szentes Annamária klinikai gyermekpszichológus, SOTE II. 

sz. Gyermekklinika: Szükséges-e lelki támogatás az egészséges 
és a krónikus beteg gyermekeknek?

11:00-11:20 óráig
 Dr. Kamuti Katalin gyermekpszichiáter, Debrecen Kenézy 

Kórház Ifjúság- és Gyermekpszichiátriai Osztály: A környezet 
szerepe a gyermekek lelki egészségének megőrzésében

11:20-11:40 óráig
 Prof. Emeritus Dr. Pintér Sándor gyermekgyógyász, SZOTE 

Gyermekgyógyászati Klinika: A szülő és a gyermek közötti 
kapcsolat jelentősége a lelki egészség kialakításában

11:40-12:00 óráig
 Dr. Aradi Erzsébet gyermekgyógyász főorvos, Kátai Gábor 

Kórház Karcag: Humor, mosoly, nevetés – A lelki egészség, a 
belső szabadság megteremtése
Az előadások közben kérdések és válaszok.

12:00 órakor Zárszó
Motorosok fogadása
Ünnepélyes műszerátadás
Kátai MediSong Kórus műsora
Előtte és utána egészséges ételek bemutatója, kóstolója az ebédlő-

ben
Színterápia
Magneter-kezelés lehetősége
Kézműves foglalkozások gyermekeknek: agyagozás, fafaragás
Fővédnök: Kovács Szilvia alpolgármester
Védnök: Varga Mihály tárca nélküli miniszter és Dr. Nagy Mihály 

főigazgató
Szervező: Dr. Aradi Erzsébet - Gyermeképség Alapítvány
Fő támogató: ESSEN Kft.
Kiállítók, támogatók: BIO PATIKA, NIMRÓD BIO BOLT, VI-

RÁGBOLT
Egészségügyi szakdolgozók és orvosok részére a tudományos ülés 
akkreditálása folyamatban. Részvételi díj a kreditpontot igény-
lőknek: 500 HUF (a befolyt összeg a konferencia kiadásainak fe-
dezésére fordítódik).

A családi programra minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

árnyékában megerősödő kádá-
ri hatalom elhallgattatni, eltor-
zítani igyekezett, de 1956 má-
ig él. Sőt, az akkor megfogal-
mazott célok ma is követen-
dő, irányadó mércék az ország 
jövőjének építéséhez. „1956 a 
nemzet igazi arca. Nemcsak 
a múlthoz, hanem a magya-
rok jövőjéhez tartozik. Ennek 
szellemében ma olyan országot 
építünk, amely szabad, erős, 
amelyet tisztel a világ. Épít-
jük annak ellenére, hogy ta-
pasztaljuk, a mi szabadságunk 
és jogaink még mindig kettős 
mércével értékeltetnek. Nap 
mint nap mindig bebizonyo-
sodik, hogy nem egyenlő mér-
cével hitelesítik azokat az erő-
feszítéseket, melyeket kormá-

nyunk tesz más országokéhoz 
képest.”

Az ünnepi méltatást köve-
tően verses, énekes megemlé-
kezés idézte fel a forradalom 
napjait, majd a minisztériumi, 
megyei vezetők, a város elöljá-
rói, pártok, civil szervezetek és 
munkahelyi közösségek koszo-

rúzták meg a forradalom he-
lyi eseményeire és munkásta-
nács munkájára emlékező em-
léktáblát a városháza falán. Ko-
ra délután pedig Kemény Pál, a 
forradalom mártírja sírján he-
lyezték el a megemlékezés vi-
rágait.

Elek György

A forradalom és szabadságharc ünnepén

Újabb kiadás készül Szűcs 
Sándor munkáiból. Egészen 
pontosan A puszta utolsó kró-
nikása című (Dankó Imre vá-
logatás) kötet második kiadá-
sát készíti elő dr. habil Örsi Ju-
lianna, aki az előző kiadást is 
jegyezte. Az előző kiadás tehát 
elfogyott, vagyis Szűcs Sándor 
népszerűsége töretlen. Örsi Ju-
liannával a napokban, egyik 
nyomdai „munkanapján” be-
szélgettünk.

- Mi adja Szűcs Sándor látha-
tóan ma is létező népszerűségét?

- Elgépiesedett világunkban, 
mintegy reakcióként, az ember 
egyre inkább keresi a természet, 
a táj sugallta nyugalmat. Szűcs 
Sándor éppen e mögé a hori-
zont mögé enged bepillantást. 
A táj szépségének és értékeinek 
felfedezése minden korosztály-
nak élményt nyújt. A népsze-
rűség titka az új ismeret, a felfe-
dezés öröme, amit az író a ma-
gyar nyelv, tájnyelv gazdagságá-
val ad elő.

- Eleven nyelvezetű, magával 
ragadó mesélő volt, ezt minden 
kötete elárulja. De milyen volt 
Szűcs Sándor a néprajztudós? 
Mit tart róla az etnográfia, a tu-
domány?

- Szűcs Sándort – az életében 
megjelent könyvei alapján – el-
sősorban folkloristának tekin-
tették tudóstársai, jóllehet nem 
elhanyagolható a muzeológiai 
munkássága sem. Indíttatásá-
ban jelentős szerepe volt a Deb-
receni Egyetem Földrajz Intéze-
tének, Ecsedi Istvánnak, a Dé-
ri Múzeum akkori igazgatójá-
nak, Györffy Istvánnak és más, 
az anyagi kultúrával foglalko-
zó tudósoknak is. Ezekkel az is-
meretekkel, hatásokkal a tarso-
lyában érkezett a karcagi Nagy-
kun Múzeumba, ahol alapos 
gyűjtőmunkával több száz pa-
raszti munkaeszközt, háztar-

tási eszközt, bútort, viseletda-
rabot halmozott fel egy évtized 
alatt a jövő nemzedék számára. 
Olyan tárgy-együttes ez, főleg 
a 19. századból, amely megőr-
zése nélkül ma már szegényeb-
bek lennénk. Segítségére voltak 
pásztorok, halászok, gyékény-
kötők, de még a Vasút úti álta-
lános iskolások is lázasan ké-
szítették és adták játékaikat a 
múzeumnak. Persze mindeb-
ben partnere volt Nagy Erzsé-
bet Berta honismereti szakkör-
vezető tanító is, aki később a 
felesége lett. Ő is sok kunhím-
zés mintát örökített ránk. Er-
ről részletesebben majd elő-
adásokon, könyvbemutatókon 
számolok be Karcagon, Kisúj-
szálláson, Püspökladányban, 
Biharnagybajomban és min-
denhol, ahová hívnak.

- A „Három föld” kutató-
ja, folklórjának megörökítő-
je volt, de mennyire él a kuta-
tó-író Szűcs Sándor alakja e há-
rom vármegyényi terület közsé-
geiben?

- A legelevenebb az emléke 
Biharban. Nem véletlen, hiszen 
élete végéig a szülőfalujába tért 
haza nap mint nap a kis viciná-
lis vonattal. Egy évtizedig volt a 
karcagi múzeum igazgatója, de 
a családja (édesanyja, majd fe-
lesége), a szülőház minden nap 
hazavárta.

Az a korosztály, amely még 
fiatal korában olvashatta Szűcs 
Sándor frissen megjelent írásait 
könyveiben, napilapokban vagy 
éppen a Jászkunság folyóirat-
ban, ma is felcsillanó szemmel 
idézi emlékeit. Örömmel veszi a 
hírt az új könyv megjelenéséről. 
Az újabb nemzedék, aki hallo-
másból ismeri a legendássá vált 
tudós-írót pedig kíváncsian vár-
ja a szellemi „találkozást”. Ezt 
mutatják azok az iskolások szá-
mára rendezett vetélkedők, pá-

lyázatok eredményei is, ame-
lyeket főleg a biharnagybajomi-
püspökladányi szervezők bo-
nyolítottak, és bonyolítanak le 
ez és a jövő évben.

- Lesz-e valami változás az új 
kiadásban?

- A kötet új köntösben jelenik 
meg, azaz a borítója új tervezésű 
és eddig még nem ismert Szűcs 
Sándor rajzokkal kínálja az ol-
vasnivalót. A kötetben új lesz az 
előszó, melyet dr. V. Szathmári 
Ibolyával, a debreceni Déri mú-
zeum nyugalmazott igazgató-
jával írtunk. A kötet lektora, 
a Kossuth Rádióból is ismert 
néprajzprofesszor, dr. Csoma 
Zsigmond a zárszóban összeg-
zi Szűcs Sándor néprajzkutatói 
munkásságát is aktualitását.

- Mikor jelenik meg a kötet, és 
hol lehet megvásárolni?

- A könyv Szűcs Sándor szü-
letésnapjára jelenik meg a Ma-
gyar Nemzeti Vidékfejlesz-
tési Hálózat támogatásá-
val, a Karcagi Nyomda kivi-
telezésében. Az ősbemutatót 
Biharnagybajomban, a Szűcs 
Sándor emlékülésen 2012. októ-
ber 26-án tartjuk. A tudós több 
évszázados szülőháza is meg-
újulva várja a látogatókat. Kar-
cagon előreláthatólag november 
8-án rendezünk könyvbemu-
tatót, ahol több Szűcs Sándor 
könyv és más egyéb nagykunsá-
gi kiadvány is bemutatásra ke-
rül. A helyszínen, majd a nagy-
kunsági könyvtárakban, a mú-
zeumokban és a Túrkevei Kul-
turális Egyesületnél, mint 
Kiadónál lehet megvásárolni a 
könyveket. A Szűcs Sándor Táj-
kutató-díj Alapítvány és a Szűcs 
Sándor Emlékbizottság is nép-
szerűsíti a kiadványokat és a 
rendezvényeket is Budapesten 
és szerte az Alföldön.

- Köszönöm a beszélgetést!
Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Szűcs Sándor kötet új kiadásban
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Sajtóközlemény
a „LABONCZ” Kft. termékfejlesztése érdekében történő új CNC 

technológia beszerzéséről

Társaságunk a „LABONCZ” Ipari és Kereskedelmi Kft.  tájékoztatja 
kedves partnereit, szállítóit, meglévő- és leendő vásárlóit és termé-
szetesen minden kedves érdeklődőt, hogy a Gazdaságfejlesztési Ope-
ratív Programban támogatott, 2011. évben benyújtott sikeres pályáza-
ta megvalósításának keretében 2012. évben beszerzett és augusztus 
27-én üzembe helyezett egy új, a vásárlói igények kielégítését az ed-
digieknél gyorsabban és hatékonyabban szolgáló, Homag Venture 12L 
típusú CNC faipari szerszámgépet.

A pályázat címe: 
 „Termékfejlesztés érdekében történő CNC technológia beszerzése”
A pályázat azonosító száma: GOP-1.3.1-11/C-2011-0079
Közreműködő Szervezet: MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ 

Zrt.
A projekt tényleges nettó költsége: 43.920.000.-Ft
A támogatás összege: 25.000.000.-Ft
Saját forrás: 18.920.000.-Ft

A megvásárolt CNC faipari felsőmarógép automatikus konzolpozício-
nálással és láncos szerszámcserélővel került beszerzésre, melyekkel 
Cégünk jelentős kapacitásnövekedést ért el, csökkentek a mellékidők, 
nőtt a precizitás és az üzembiztonság.

A KARCAGI IPARI PARK KÖZEL 121 MILLIÓ FORINTOS UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL 
INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉST VALÓSÍT MEG.
A projekt elszámolható összköltsége: 243 909 335 Ft, amelyből az elnyert támogatás 
összege 121 954 667 Ft. Pályázatunk 50 %-os támogatási arányt élvez.
A Karcagi Ipari Park Kft. jelen projektje keretében a Karcagi Ipari Park (5300 Karcag, 
Penny utca 1.) északi területeinek alapinfrastruktúráját alakítja ki, a betelepült vállalko-
zások számára nyújtott szolgáltatások körének eszközbeszerzéssel történő bővítése mel-
lett. A fejlesztés keretében a kiváló fekvési adottságokkal rendelkező és folyamatosan 
fejlődő 48,52 ha területű Ipari Park beépítetlen északi részén az ivóvíz- és szennyvíz há-
lózat, a villamos energia hálózat és a térvilágításhálózat kialakítása történik meg, va-
lamint a csapadékvíz elvezetésének kiépítésére, gáz kapacitás létrehozására és útépí-
tési munkák (bekötő út és járda építés) elvégzésére kerül sor. A projekt megvalósítá-
sával az Ipari Park teljes infrastrukturális kiépítettséget szerez, aminek eredményeként 
az eddig hasznosítatlan területek bérbeadása, értékesítése megkezdődhet a kis- és kö-
zépvállalkozások, illetve multinacionális vállalatok számára. Az infrastruktúra kiépíté-
se mellett a pályázó bővíti szolgáltatóházának kínálatát 1 db új színes, multifunkciós lé-
zernyomtatóval, melynek révén irodai-nyomdai szolgáltatást nyújthat a betelepülő (és a 
már betelepült) vállalkozások részére. A fejlesztés teljes elszámolható költsége 243 909 
335 Ft, melyből 121 954 667 Ft-ot vissza nem térítendő támogatásként elnyert a társa-
ság az ÉAOP-1.1.1/AB-11 pályázati felhívás keretében. A fejlesztés eredményeként leg-
alább 8 új vállalkozás települ az Ipari Parkba melyek, legalább 46 fő számára teremte-
nek hosszútávú munkalehetőséget. Az Ipari Park kihasználtságának növekedésével Kar-
cag Város gazdasági forgalma és jelentősége számottevően megerősödik, ami pozitív 
multiplikátor hatást fejt ki a térség társadalmi és szociális helyzetére.
ÉARFÜ – Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
www.eszakalfold.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.nfu.hu

Karcagi Ipari Park Kft.
Cím: 5300 Karcag Kossuth tér 1.
Levelezési cím: 5300 Karcag Pf. 22.
Telefon: +36 (59) 503-269, +36 (70) 946-3313
E-mail: varga.nandor@kip.info.hu
Honlap: www.karcagiiparipark.hu

„LABONCZ” Kft.
5300 Karcag, Madarasi út 24-28.
Email: labonczfa@t-online.hu
www.labonczfa.hu

Az elmúlt hétvégén, a Vá-
rosi Sportcsarnokban rendez-
ték meg a karate bajnokságot. 
90 egyesület 270 versenyzője 
vett részt. A pénteki napon 20 
minősített bíró vett részt a bí-
ró továbbképzésen, amelyen a 
szabályok egyeztetése zajlott. 
A kritikus esetekre hívták fel 
a figyelmet, az egységes bírói 
szemlélet érdekében. Az estét 
közös vacsora zárta, majd egy 
kötetlen beszélgetéssel zárult 
a nap. Szombaton 8 órától in-
dult a mérlegelés és az orvosi 
vizsgálatok. 9 órától már sike-
rült elindítani a formagyakor-
lat versenyt és 10 órától elin-
dultak a versenyek. 13 órakor 
került sor az ünnepélyes meg-
nyitóra, amelyen szép szám-
mal jelentek meg a kyokushin 
vezetők, név szerint Shian 
Borza József az Oyama szer-
vezet elnöke, a versenybi-
zottság elnöke, Adámi István 
nyolc danos mester, a Magyar 
Kyokushin egyik alapítója, 
Nadarai Kranosiani öt danos 
mester, a Grúz Kyokushinn 
vezetője, Vladimir Szekely 
három danos mester, a Hor-
vát Kyokushin vezetője. A 
versenyt támogatta még Kun 
László vállalkozó, dr. Szabó 
Miklós méltatta a versenyt és 

Borza József szakmailag ér-
tékelte a rendezvényt. Kláricz 
János polgármester hozzászó-
lásában megemlítette a ren-
dezvény nagyságát és fon-
tosságát. Dobos László, vá-
rosunk polgármestere meleg 
szavakkal köszöntötte a részt-
vevőket, nagyon örült, hogy 
ennyien időt szántak erre a 
rendezvényre, majd hivatalo-
san megnyitotta a versenyt. 
Ezután négy tatamin elkez-
dődtek a küzdelmek. Nagyon 
színvonalas versenyeket lát-
hatott a közönség, állapította 
meg Gyarmati Imre, a karca-
gi szakosztály vezetője. A fel-
nőtt férfi döntők előtt – Super 
fight mérkőzés színesítette a 
versenyt. Ifj. Gyarmati Im-

re, a karate szakosztály örökös 
bajnoka búcsú fellépést vállalt 
Várhelyi Andrással, aki stílu-
sában magyar bajnok, VB ha-
todik helyezett volt. A sza-
bályok a K1 rendszer szerint 
zajlottak, kesztyűben és tata-
min. Három menetre tervez-
ték a mérkőzést, de a második 
menetben Imre egy ippon fej-
rúgással el is döntötte a mér-
kőzést. Ezután következtek a 
döntők és a díjátadás. 

Karcagi versenyzők ered-
ményei: Junior: I. Papp Zsa-
nett, III. Sánta Vanda. Felnőtt 
– női középsúly: II. Egri Erzsé-
bet. Ifjúsági – könnyűsúly: I. 
Szűcs Roland. Gyermek I. ka-
tegória: I. Papp Dóra.

B. I.

XII. Nagykun Kupa Kyokushin Nemzetközi 
Bajnokság

A „Refis” általános iskolás fiúk 
szép eredménye a Megyei Mezei 

Futóbajnokságon
2012. október 18-án (csütörtökön) 13:00 órakor megrende-

zésre került Szolnokon, a Szandai Sportrepülőtéren a Megyei 
Mezei Futóbajnokság, ahol az iskolánkat a III. korcsoportos fi-
úk képviselték. A 2012. október 11–én megrendezésre kerülő 
városi versenyt megnyerve jogot szereztek a fiataljaink, hogy a 
megyei döntőben ők képviseljék városunkat.

A versenynek nagy reményekkel vágtunk neki, mivel a vá-
rosi bajnokságot nagy fölénnyel nyerték meg, ezért a megyei 
döntőn is szép eredményt szerettünk volna elérni a fiatalokkal. 
Ezen a napon is nagyon szépen teljesítettek a fiúk, akik csapat-
ban megszerezték a 2. helyet és ezzel jogot szereztek az orszá-
gos döntőn való indulásra, ami Gödöllőn lesz megrendezve jö-
vő tavasszal. A sikeres és eredményes csapat tagjai: Papp Tibor, 
Tóth Gergely, Balajti János, Szabó Viktor és Fazekas Dominik. 

Szép volt fiúk!
Orosz István

testnevelő

K Ö S Z Ö N J Ü K ,
hogy adójuk 1 %-ával támogatták Egyesületünket!

Önök nélkül nincs jövője az állatvédelemnek!
Kérjük, továbbra is álljanak ki mellettünk, hogy ne kísért-
hesse mindennapjainkat az ártatlan állatok halálsikolya!

Mutassunk példát emberségből egymásnak,
gyermekeinknek, unokáinknak!

Köszönjük!

Elnöksége
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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, 
é r té ke g ye z te téss e l .  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 szo-
ba + konyha + spájzos ház el-
adó. 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.

Eladó 2,5 szobás családi ház, 
teljes közművesített, 3 -féle 
fűtési lehetőséggel, alsóépü-
let + garázs van. Tel.: 06/30-
483-6705.

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

Karcag, Zádor utca 28. sz. alatt 
téglából épült családi ház el-
adó. Tel.: 06/70-391-4295.

Régi parasztház nagy telek-
kel eladó Kg., Akácos u. 51. 
sz. alatt. Tel.: 06/30-414-8261, 
06/30-421-1862, 06/20-204-
3813.

Karcagi, II. emeleti lakás eladó 
vagy kiadó. Fürdőhöz közeli 
berekfürdői ingatlanra cserél-
hető. Tel.: 06/30-438-0110

Két szobás családi ház eladó 
kg., Erkel F. u. 9. sz. alatt. Tel.: 
06/30-414-8261, 06/30-421-
1862, 06/20-204-3813.

Kertes családi ház áron alul el-
adó. Kisebb kertes vagy tár-
sasházat beszámítok. Tel.: 
06/30-643-8315.

3 szobás sorházi lakás a fürdő-
höz közel, reális áron, sürgő-
sen eladó. Karcag, Kórház u. 1. 
Tel.: 06/30-544-3673.

Városközpontban 54 m²-es, 
1,5 szobás, erkélyes lakás el-
adó vagy kertes házra cserél-
hető. Tel.: 06/30-321-5029.

Albérlet
Karcagon, főtér közeli, egy 
szobás, összkomfortos lakás 
kiadó. Tel.: 06/30-647-7370.

A Kisvénkertben egy személy-
nek olcsón albérlet kiadó. 
Villany van. Tel.: 06/30-835-
0953.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Tudományosan igazolt prog-
ram az egyéni és a társadalmi 
problémák megoldására. Tel.: 
06/59-313-284, www.tmhirek.
hu

Hévízen gyógy fürdőtől 5 
percre, a 4 csillagos Hotel 
Kalmában 27. extra piros hétre 
szóló 4 személyes apartman 
üdülőjoga eladó. 95 évre szó-
ló, 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 konyhabú-
tor, új tölgyfa konyhai falitéka, 
zsúrkocsi, Bonanza íróasz-
tal, franciaágy, 2 db új fekete 
ezüst díszítésű szekrény. Tel.: 
06/70-300-9730.
Eladó 1 db 2 tálcás mosogató 
szekrény, 5 polcos TV állvány, 
2 db függöny karnis, 1 db ufo 
lámpa, 1 db vasalódeszka, 1 
db konyhai asztal 2 székkel. 
Tel.: 59/314-094 (délután).
Zsolnai süteményes kész-
let (három gráciás) eladó. Tel.: 
06/30-384-0490.
Piaci vállfás állvány, konyha 
asztal, kerek asztal, használt 
ruhaneműk (50-100 Ft/db) el-
adók. Tel.: 06/30-484-1572.
Eladó 600 db egy gombos 
szalagcserép, kis tételben 
is. U.itt 2 db gázpalack, vala-
mint Kemping kerékpár. Tel.: 
59/311-975.
Eladó 50 db csipkeverő or-
só, nagy gereblye, keresztvá-
gó fűrész, falhenger, férfi ka-
lapok, 4 db fotel, 1 db heverő, 
2 db szék, 20 l-es nagylábas, 3 
ágú nagy vasvilla, hentelő asz-
tal, bőr csizmák (43-44-es), fa-
lióra, férfi-női ruhák. Érd.: Kg., 
Délibáb u. 94.
Eladó 2 db piros kagylófotel, 
íróasztal, heverő, rolátor. Tel.: 
59/401-093.
Számítógép asztal, körégő, 
gázperzselő, mennyezeti lám-
pák eladók. Érd.: Kg., Erkel F. u. 
35/a. (16 órától).
Szobabicikli, kávé-teafőző, 
Dolce Gusto kávéfőző, var-
rógép eladó. Tel.: 06/70-423-
7568.
Egy pár használt igás lószer-
szám eladó. Tel.: 06/30-336-
6142.

Eladó 1 db harmónika ajtó (70 
cm), 4 db ablak zsalugáter, 1 
db 60 cm szélességű ruhás-
szekrény. U.itt vásárolnék sze-
mélygépkocsi emelőt. Tel.: 
59/313-232 v. 06/30-500-1841.
Gyermekheverők, sezlon, pa-
lackos gáztűzhely, Siesta kály-
ha, gázpalackok és olajradi-
átor eladó. Tel.: 06/30-475-
9754.
Eladó 4 db 60 és 2 db 30 l-es 
boroshordók, 1 db szőlőprés 
60 l-es, elvihetők össz.: 45.000 
Ft-ért. 1 db alig használt 
bébihordozó, 3 db vitrines 
szekrény (75x50x190), 6 főre 
is kihúzható étkező garnitú-
ra asztal + 4 db szövethuzatos 
székekkel. 1 db 56 cm-es és 1 
db 52 cm-es színes TV, 1 db 
centrifuga, 1 db nem használt 
Daewoo DVD, 11,5 l-es 2 db 
gázpalack. Érd.: Kg., Szamos u. 
62. Tel.: 59/400-526 (14 órától).
Siesta kályha és jó állapo-
tú ablakszárnyak eladók. Tel.: 
06/30-645-0694.
Régebbi fa konyhabútor sor 
(270 cm hosszú) 70.000 Ft 
és egy szép faragott régeb-
bi szekrénysor (320 cm szé-
les) 110.000 Ft-ért eladó. Tel.: 
06/30-835-0953.
Eladó 4 db 175x70x13-as téli 
gumi felnivel. Tel.: 06/30-835-
0953.
K i s e b b - n a g y o b b  m é r e -
tű, gyönggyel hímzett flitte-
res menyasszonyi ruha eladó 
vagy bérelhető. U.itt nagyobb 
méretű szmoking inggel el-
adó. Tel.: 59/312-562.
Eladó kisebb, nagyobb tujafa; 
kukorica virág és más szoba-
növények. Kétsínes 2,40 cm-
es függönytartó, gázpalack. 
Tel.: 59/314-299.

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

Idős ember gondozását vál-
lalom kertes házamban. Tel.: 
06/30-384-0490.

Bajba jutott? Nem tudja hite-
lét fizetni? Végrehajtás van fo-
lyamatban? (Személyi hitel, hi-
telkártya, jelzálog hitel, stb.) 
Ne késlekedjen, kérjen segít-
séget! 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 
JAVÍTÁSOKAT 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.

Ásást, fabehordást, felvágást, 
stb. vállalok. Tel.: 06/70-350-
5308.

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

Apróhirdetés

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
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2012. október 26. péntek
18.00  Műsorajánló
18.05  Karcagi diákok október 23-

ai megemlékezése
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Rigó Zoltán
 Téma: toborzó
 Karcagi Hírek
 - Mezőgazdasági körkép
 - Kurucz Testvérek Emlék-

verseny
 - Drágul a takarmány
 - Patchwork kiállítás
 Háttér különkiadás
 Téma: Patchwork kiállítás 

megnyitója
20.20 Városunk október 23-ai 

megemlékezése

2012. október 30. kedd (ismétlés: 
szerda)

18.00  Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek Hozzám - reformá-

tus istentisztelet
19.05  Karcagi hírek

19.35  A Hit Szava - római katoli-
kus szentmise

20.30 Őszi Folklór Fesztivál 
Tiszaszentimre 2012

2012. november 1. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Kocsis Csaba kiállítása
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Kovács Sándor
 Karcagi Hírek
 - Temetői út
 - Diákok október 23. műso-

ra
 - Megemlékezés a Lovag 

udvarban
 - Nemzetközi Karate ver-

seny
 - Új orgonán játszott Rá-

kász Gergely
 Háttér
 Téma: az új orgona 
20.20 Testületi ülés – közvetítés a 

városházáról

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
Házasságkötés

2012. október 19.
Szabó Mária és Puskás Ist-
ván
Molnár Ildikó és Horváth 
András

Születés

Nemes Anita – Bakó István
Kg., Nyár u. 66.  Bence
Csíkos Ilona Terézia – 
Ráczkevi Imre
Kg., Zöldfa u. 36.  Imre Erik
Gombos Tímea – Romhányi 
Sándor
Kg., Hajnal u. 6.  Áron

Halálozás

Lovász János István
 Karcag (1949.)

Labdarúgás

Október 27. szombat
 Munkanap
Október 28. vasárnap
 9-12 óráig Oroszlán – 

Kórház úti
November 1. csütörtök
 9 – 12 óráig Betánia – 

Széchenyi sgt.
November 2. péntek
 8 – 13 óráig Betánia – 

Széchenyi sgt.
November 3. szombat
 8 – 13 óráig Főtér Gyógy-

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

szertár – Tesco
November 4. vasárnap
 9 – 12 óráig Pingvin Pati-

ka – Kossuth tér

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

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Újszász – Karcag 0:0
Újszász, 100 néző. Jv.: Pikó 

Attila.
Karcag: Moga, Lázók 

A., Orosz, Kovács Cs., 
Rajcsányi (Balla), Szívós Gy., 
Szentannai, Székely, Szőke R.,  
Szívós G., Erdei (Csatári)

Edző: Orosz István
Komoly helyzet egyik csa-

pat kapuja előtt sem történt.

Antal Elemér: Küzdelmes 
mérkőzésen, igazságos döntet-
len született.

Orosz István: Sajnos ma 
csak ennyi volt a mérkőzés-
ben.

Ifjúsági mérkőzés

Újszász – Karcag 0:4

Megyei I. osztályú bajnokság

Asztalitenisz NB III. Alföldi Régió
Gyula – Kováts DSE Karcag 7:11
Karcagi győzelmek: párosban: Dr. Hubert Attila – 

Tóth Balázs 1 győzelem, egyéniben: Dr. Hubert Attila 4, 
Skumáth István 3, Tóth Balázs 3 győzelem.

Csornai Csaba: A kiváló játékerőt képviselő, eddig első 
gyulai csapat ellen rendkívül szoros mérkőzésen szereztük 
meg a két bajnoki pontot. Ezzel a győzelemmel csapatunk a 
táblázat élére került.

Legközelebbi NB. III. bajnoki mérkőzésen, október 28-án 
(vasárnap) 11 órakor a Kováts Mihály Általános Iskola tor-
natermében Hajdúszoboszló csapatát fogadják.

Megyei I. osztályú mérkőzés október 27-én (szombaton) 
11 órakor kerül megrendezésre a Kováts Mihály Általános 
Iskola tornatermében. Újszász csapatát fogadják.

B. I.

Október 21-én délelőtt Ko-
vács Szilvia alpolgármester 
nyitotta meg a Péter László 
Asztalitenisz Emlékverseny 
küzdelmeit.

A több napos versenyt, 
amelyet a 2010 őszén elhunyt 
karcagi sportvezető, a szak-
osztály megújítója emléké-
nek ajánlottak, tavaly hívta 
életre a szakosztály. „Nagy és 
vitathatatlan az ő érdeme – 
mondta megnyitójában Ko-
vács Szilvia -, hiszen hosszú 
idő után, régi sporttársai se-
gítségével és az Önkormány-
zat támogatásával, a Kováts 
Mihály DSE szakosztályában 
ő élesztette újjá az asztalite-
niszt itt Karcagon. Vezetésé-
vel a karcagi csapat 2009-ben 
bejutott az NB. III-ba, tehet-
séges fiatalok értek el szép 
eredményeket. Miközben 
rendszeresen utazott a fia-
talokkal a különböző verse-
nyekre, a felnőtt csapat aktív 
tagja és a szakosztály minde-
nese is volt. Megalkotója és 
szervezője – többek között – 
a mára már országos ranglis-
ta versennyé vált Csokai Ist-
ván Emléktornának. Összeg-
zésként elmondhatjuk, hogy 
tevékenységével a karcagi 
asztalitenisz sportág nagyjai 
közé került.”

Az emlékversenyt három 
napra tervezte a szakosztály, 
benne felnőtt és utánpótlás 
asztaliteniszezők küzdelmé-
vel a harmadik napon pedig 
amatőr városi bajnoksággal. 
Az utánpótlás korúak verse-
nyére sajnos a vártnál lénye-
gesen kevesebben jelentkez-
tek, ezért a hétfői (október 
22-i) mérkőzéseket a követ-
kező napra helyezték át.

Az amatőr bajnokság már 
jó létszámot és fordulatos, jó 
hangulatú mérkőzéseket ho-
zott.

Eredmények: Igazolt ver-
senyzők – Megyei I. osz-
tály (férfi egyéni): I. Bencsik 
Gergely (Egri ÁFÉSZ), II. 
Bencsik Imre (Pásztói AC), 
III. Gazdag Ottó (Újszász 
VVSE), Nagy Jenő (Szolnoki 
Honvéd SE). NB-s osztályok 
(férfi egyéni): I. Skumáth 
István (Kováts DSE, Kar-
cag), II. Antal Zoltán (Beled 
AC), III. Szepesi Bence (Jász-
kun Volán, Szolnok), Gazdag 
Zsolt (Jánoshida ASE). Ösz-
szevont páros (férfi): I. Im-
rei Ferenc – Gazdag Zsolt 
(Szo. Honvéd – Jánoshida), 
II. Bánfi Sándor – Kato-
na Csaba (Szo. Honvéd), III. 
Skumáth István – Szepesi 
Bence (Kováts DSE Karcag 

– Jászkun Volán, Szolnok). 
Megyei I. osztályú (férfi pá-
ros): I. Antal Zoltán – Kovács 
Sándor (Beled AC – Kováts 
DSE, Karcag), II. Bencsik 
Gergely – Bencsik Imre (Eg-
ri ÁFÉSZ – Pásztói AC), 
III. Nagy Jenő – Bere József 
(Szolnoki Honvéd – Csárda-
szállás). Utánpótlás korosz-
tály - Újonc leány: I. Csernik 
Pálma (Szarvasi ASE), II. 
Csécsei Zsanett (Szolnok), 
III. Fodor Bettina (Szol-
nok). Újonc fiú: I. Nagy Béla 
(Szarvasi ASE), II. Tóth Atti-
la (Jászkun Volán, Szolnok), 
III. Csanálosi Miklós (Me-
zőtúri AC), Medvegy Ákos 
(Szarvasi ASE). Serdülő le-
ány: I. Bakos Nikolett (Szar-
vasi ASE), I. Csernik Pálma 
(Szarvasi ASE), III. Csécsei 
Zsanett (Szolnok). Serdü-
lő fiú: I. Nagy Béla (Szarvasi 
ASE), II. Virág Bence (Szar-
vasi ASE), III: Dobrai István 
(Kováts DSE, Karcag), Be-
szédes Balázs (Szentesi Ki-
nizsi). Ifjúsági fiú: I. Lőrinc 
Roland (Szolnok), II. Bartha 
Zsolt (Nádudvar), III. Tóth 
Axel Ruben (Nádudvar), 
Hajdu Ráfis Kristóf (Kis-
újszállás). Amatőr verseny-
zők – Női egyéni: I. Tolnai 
Éva (Kunmadaras), II. Nagy 

Béláné (Szarvas), III. Pergé-
né Nagy Szilvia (Nádudvar), 
Dombóvári Ilona (Szentes). 
Férfi egyéni: I. Lövei Sándor 
(Nádudvar), II. Hegedűs Gá-
bor (Szentes), III. Nagy Nor-
bert (Karcag), Baranyai An-
tal (Nádudvar). Összevont 
páros: I. Tar Tibor – Vass 
László (Kunhegyes), II. Lövei 
Sándor – Baranyai Antal 
(Nádudvar), III. Erdős Sán-
dor – Pergéné Nagy Szilvia 
(Kaba), Csapó Ferenc – Tó-
szegi Béla (Kunhegyes).

Elek György

Péter László Asztalitenisz Emlékverseny

Női labdarúgás
Az elmúlt hétvégén két mérkőzéssel folytatta kisújszállá-

si vendégszereplését a karcagi női labdarúgó csapat. Amint 
azt Antal Lőrinctől, a csapat edzőjétől megtudtuk, az első 
mérkőzésen 9:5 arányú győzelmet arattak.

Góllövők: Tolna É. (5), Vígh D. (2), Fábián A., Nagyné.
A második mérkőzésen az ellenfél csapatában játszó kar-

cagi játékos, Donkó Szilvia vezényletével 7:3 arányban vere-
séget szenvedett csaptunk.

Góllövők: Tolnai É., Szűcsné, Fábián A.
Csapat tagjai: Nagy B., Pergéné Varga Zs., Nagyné Ruskó 

E., Tolna É., Vígh D., Fábián A.
Cserék: Gődér Sz., Balogh I., Mészáros A., Sebők D., Bakó 

J., Szűcsné Nagy É.
A fenti mérkőzésekkel befejeződött az őszi szezon. A kar-

cagi csapat a harmadik helyen várja a tavaszi folytatást.
B. I.


