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A vízkészlet védelmében
Még szeptemberben jelent 
meg tudósításunk arról, hogy 
az önkormányzat 2012. júni-
us 28-i döntése értelmében a 
víziközmű-szolgáltatás biz-
tosítása érdekében bérleti-
üzemeltetési szerződést köt 
a Tiszamenti Regionális Víz-
művek Zrt.-vel. A szerződés 
2012. július 13-án aláírásra 
került – ennek alapján 2013. 
január 1-jétől a víziközmű-
szolgáltatást Karcag város-
ban a TRV Zrt. fogja végezni. 
A döntés a vízközmű-szolgál-
tatásról szóló 2012. évi CCIX. 
törvény végrehajtásához kap-
csolódik. A törvény előírá-
sairól és a döntés lényegéről 
Kálmánné Nagy Máriával, a 
Nagykun Víz- és Csatornamű 
Kft. vezetőjével beszélgettünk.

- Ahogy értesültünk, mind-
ez a szolgáltatás kivitelezésére 
vonatkozik, mert egyébként az 
ehhez kapcsolódó vagyon to-
vábbra is az önkormányzat tu-
lajdona lesz.

- Így van, még a víziköz-
mű-szolgáltatás központja is 
itt marad a mi Kisújszállá-
si úti irodaházunkban. Ma-
rad a Nagykun Víz- és Csator-
namű Kft. is, de az általa vég-
zett feladatokból nyilván hi-
ányozni fognak azok, amik a 
TRV-hez kerülnek. A jövőben 
csak a fürdő és a kereskedelmi 
szálláshely üzemeltetését fog-
juk ellátni.

- Vajon miért rendelkezett 
így a törvény?

- A törvény lényege a ví-
ziközmű-szolgáltatás álla-
mi felügyelet alá vonása, és 
az egyik fontos üzenete, hogy 
ez a szolgáltatás – vele együtt 
természetesen az ezt táplá-
ló ivóvízbázis kiaknázása – 

Folytatás az 5. oldalon

November 9-én nyílik az új kiállítás

A kunok öröksége

Istentisztelet
A karcagi görögkeleti templomban 

(Horváth F. utca – gimnázium mögött)
2012. november 18-án (vasárnap) 10 órakor 

istentiszteletet tartunk.
Mindenkit szeretettel várunk!

A Nagykun Múzeum régi, 
négy évtizedet megélt állan-
dó tárlatának felújítása évek 
óta jelen volt – mint szándék. 
Pályázatok jöttek-mentek, 
amíg végre dr. Nagy Mol-
nár Miklós tavaly bejelent-
hette: 2012 a megújulás és a 
muzeológiai újrafogalmazás 
éve lesz.

A munka januárban meg is 
kezdődött, s bár türelmetlensé-
günk miatt számtalanszor tűnt 
úgy, hogy sosem fog elkészül-
ni, de végtére mégis... Múltheti 
látogatásunkkor már 90 %-ban 

a helyén volt minden, s azóta a 
hivatalos meghívót is hozta a 
postás: megnyitó 2012. novem-
ber 9-én délután.

A látogatók nélkül vissz-
hangzó, de a munka friss le-
heletét árasztó kiállítást dr. 
Nagy Molnár Miklóssal jár-
tuk be. 

- Újszerűen berendezett és 
felépített, de sok-sok régi ele-
met felvonultató kiállítás ez.

- Hát egyrészt a tartalom 
és a tematika, vagyis a Nagy-
kunság néprajzának, népélet-
ének bemutatása nem válto-

zott. Másrészt pedig (az elő-
ző kiállításból) nagyon sok ré-
gi tárgyat itt is felhasználtunk, 
hiszen ezek a múzeumi gyűj-
temény máig legszebb darab-
jai. A most elnyert pályáza-
ti pénzből egyáltalán nem állt 
módunkban új tárgyakat vásá-
rolni, de azt hiszem olyan tár-
gyakat már sehol nem talál-
nánk, amiket Szűcs Sándor és 
dr. Bellon Tibor negyven-öt-
ven évvel ezelőtt gyűjtöttek 
itt. Természetes, hogy a gyűj-
temény legszebb, legkvalitáso-
sabb darabjai kerültek a kiál-
lításba. Minden a karcagi mú-
zeum anyagához tartozik, nem 
kértünk kölcsön semmit sem. 
A célunk is a régi: azt mutat-
juk be, miből és hogyan éltek a 
kunok. A földművelés és az ál-
lattartás – mint fő megélhetési 
források – emlékanyaga adja a 
kiállítás gerincét, aztán követ-
kezik a nagykunsági lakáskul-
túra és a népművészet.

A Városgondnokság Gyar-
mati úti telephelyén már a 
téli készülődésről beszélget-
tünk Molnár Pállal, a Gond-
nokság vezetőjével, aki az-
zal kezdte, hogy októberrel a 
legtöbb nyári feladatuk befe-
jeződött.

- … pontosabban a befeje-
zésük következik, mert pl. a 
héten még aszfaltozni fogunk.

- Hol?
- A karcagi-bereki kerék-

párút Purináig vivő első, leg-
régebben épített szakasza több 
helyen is megrepedt. A javí-
tást megkezdtük és egy ré-
szen rendbe hoztuk az útala-
pot, most pedig majd aszfalt-
borítást kap.

Az aszfaltozási munkákat a 
Start munkaprogram kereté-
ben elnyert lehetőségből tudta 
elvégezni a Városgondnokság 
saját „berkein belül”. A pályá-
zati források igénybevételé-
vel munkacsoportot képeztek 
ki erre és a megfelelő gépeket 
is beszerezték. Ugyanígy pá-

lyázati pénzből kezdték meg 
a csatornajavításhoz és felújí-
táshoz szükséges betonelemek 
gyártását. A csapadékvíz-elve-
zető árkok rendbetétele szin-
tén egész nyári feladat volt. A 
kritikus városrészeken újabb 
csatornaszakaszokat építettek, 

illetve sok meglévő árkot bur-
koltak. Itt is levéglegeltek már, 
bár főpróba még nem volt.

- Száraz volt a nyár és az 
ősz is eddig, úgyhogy egyelőre 
nem tudni, hogyan működik a 
rendszer. Azt gondolom azon-
ban, hogy a tervezési és kivi-
telezési munkák megfelelően 
történtek. Reméljük minden 
rendben lesz és a tehermente-
síteni kívánt területeken, a vá-
rosközpont egy része, a BHG 
sor, a Szent István sugárút va-
lamint a Kossuth Lajos és a 
Szent László utcák valóban 
mentesülnek majd a csapadék 
okozta problémáktól.

Tél előtt

Folytatás a 4. oldalon

Folytatás az 2. oldalon

Novemberi gyalogút Dévára

Október 27-én indult és november 1-jén Karcagra érkezett Kozma 
Zsolt, aki már tavaly is gyalogosan vágott neki a Böjte Csabához és 
pártfogoltjaihoz Dévára vezető útnak. A rossz idő az idén sem volt 
akadály, mint megtudtuk, minden érintett településen szívesen fo-
gadták. Karcagon a Déryné Kultúrális Központ ill. a Városi Sport-
csarnok gondoskodott Kozma úr szállásáról. Amikor másnap to-
vább indult, ifjú karcagi sportolók kísérték el a város széléig.
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Kérdések

a legutóbbi 
nemzeti gyásznap 

kapcsán
Többször hallottuk az írott és 

elektronikus sajtóban, hogy novem-
ber 4-én, a nemzeti gyásznap alkal-
mából országos megemlékezést tar-
tottak különböző helyeken. Kissé el-
gondolkoztam, és beleképzeltem ma-
gam egy átlagos diák helyébe, aki 
felmegy az internetes enciklopédiára, 
a Wikipédiára, és megnézi, mit talál-
hat november 4-éről. A nemzeti em-
léknapok között említik és definiálják 
magát a nemzeti emléknap és a nem-
zeti gyásznap fogalmát is. A nemze-
ti emléknap meghatározása: „… egy 
ország vagy nép életében kiemelke-
dő jelentőséggel bíró nap, de nem 
nemzeti ünnep”. A nemzeti gyász-
nap: „… tragikus nemzeti esemény-
nyel kapcsolatos emléknap, másik ne-
ve: nemzeti gyásznap.” Aztán elol-
vashatja a törvényben rögzített és az 
egyéb (kiemelés tőlem!) emléknapok, 
és a gyásznapok fölsorolását dátumok 
szerint. Az október 6-ai gyásznap után 
azt a megjegyzést is: a középisko-
lákban megemlékezéseket tartanak. 
Hát, igen. Valljuk be, nem irigylendő 
a maturandus helyzete, mert ebből a 
Wikipédiából vajmi kevés informáci-
óhoz jutott november 4-éről. Máshol 
kell tehát kutakodnia, hogy novem-
ber 4-e miért is gyásznap. Megtalál-
ja valahol, hogy ezen a napon alakul 
meg a Kádár-kormány (a „Forradal-
mi Munkás-Paraszt kormány”), és a 
parlamenthez ekkor érkéznek a be-
vonuló szovjet csapatok 1000 pán-
célossal és „valakik” kitűzik a parla-
ment épületére a fehér zászlót. Az-
tán, ha jobban utánanéz, azt is olvas-
hatja, hogy ezen a napon Nagy Imre a 
forradalom miniszterelnöke még reg-
geli rádióbeszédében azt közli az or-
szág népével: ”... csapataink harcban 
állnak, a kormány a helyén van.” Ami 
igaz is, meg nem is. Mert a pesti srá-
cok még szórványosan lövöldöznek 
itt-ott, de ők már nem „csapatok”, és a 
kormány tagjai közül egyedül Bibó Ist-
ván államminiszter tartózkodik a par-
lamentben, éppen az ENSZ-hez inté-
zendő memorandumot fogalmazza. 
(És akit a szovjetek csak azért nem tar-
tóztattak le, mert egy jelentéktelen-
nek tűnő, könyökvédős hivatalnok-
nak nézték.)

Bizony, nem könnyű helyzetben le-
het az ilyen érettségire készülő diák 
vagy egy, akár laikus történelem után 
érdeklődő átlagpolgár. Mert az egyik 
igazán nagy kérdés az, hogy a kb. 150 
ezerre tehető akkori Magyar Néphad-
sereg katonái, akik esküt tettek, és le-
verhették volna néhány óra alatt a 
forradalmat, vajon miért nem tették? 
Mert közülük csak kb. 300-an álltak át 
ténylegesen harcolni. Erre egy karca-
gi, a néhai Antal József karcagi lakta-
nyaparancsnok visszaemlékezéséből 
is majdnem pontos választ kaphatna.

- ács -

HÍREKHÍREK
Felhívás

Könnyen elvégezhető Áhi-
jóga meditáció foglalkozáso-
kat tartunk minden hétfőn és 
szerdán 17 órától 18:30 óráig a 
Varró utca 3. sz. alatt. Minden 
beteg és gyógyulni vágyó szá-
mára!

Jelentkezni folyamatosan le-
het előzetes telefonos egyezte-
téssel.

Elérhetőség: 06/30-221-0917 
vagy este az 59/950-729-es 
számon.

Áhi jóga egyesület

Köszönet
A Karcagi Nagykun Bajtár-

si Egyesület nevében ezúton 
mondunk köszönetet az Essen 
Gyermekétkeztetési Kft. veze-
tőjének és valamennyi dolgo-
zójának, hogy egyesületünket 
ez évben is támogatta, rendez-
vényeink sikeres végrehajtásá-
ban segített. Külön köszönjük 
a 2012. október 21-i évadzá-
ró összejövetelünkön önzetle-
nül nyújtott színvonalas szol-
gáltatást.

Vezetőség

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.

2012. október 19-én dél-
után közel 100 fő töltötte meg 
a Nagykun Református Gim-
názium Egészségügyi Szak-
középiskola kollégiumának 
ebédlőjét. Azok a szépkorúak 
találkoztak itt, akik az egész-
ségügy valamely területén 
dolgoztak.

Az ötödik alkalommal 
megrendezésre került össze-
jövetel ünnepi, meghitt, de-
rűs, jó hangulatban zajlott. A 
sikeres rendezvényért magam 
és szervező társaim nevében 
szeretnék köszönetet monda-
ni mindenkinek, aki bármi-
lyen támogatással, szereplés-
sel vagy jelenlétével járultak 
a rendezvény sikeréhez. Hálás 
köszönetet mondok a Karca-
gi Nagykun Református Gim-
názium, Egészségügyi Szak-
középiskola és Kollégium in-
tézmény vezetőjének a kollé-

giumi ebédlő biztosításáért a 
rendezvény helyszínéhez. Kö-
szönjük az Essen Kft. ügyve-
zető igazgatójának, Mészá-
ros Zsoltnénak és munkatár-
sainak a finom, ízletes, bő-
séges vacsorát és az udvarias 
kiszolgálást. Köszönet a Kar-
cagi Hírmondó Szerkesztősé-

gének a meghívónk közzété-
teléért. Köszönet a hangula-
tot emelő Nagy Sándor kisúj-
szállási zenésznek. Köszönjük 
Pánti Imre úrnak fáradhatat-
lan munkáját, aki kamerá-
jával minden eseményt rög-
zített, hogy majdan az évek 
múlásával is visszaidézhes-

sük az est szépségét. Köszöne-
temet fejezem ki az Erkel Fe-
renc Művészeti Iskola igaz-
gatónőjének, Plósz Csillának 
és Sárai Mária tanárnőnek, 
hogy növendékeikkel nagyon 
kedves, szívet melengető ze-
nés, verses műsorral köszön-
tötték nyugdíjasainkat. Kö-
szönet Cs. Kovács Imréné és 
Kun Lászlóné nyugdíjas vers-
mondóinknak is a szép szava-
latokat. Köszönjük a tombola 
sorsoláshoz felajánlott csoma-
gokat, és hálával köszönjük 
meg a Kun-Mediátor Utazási 
Iroda fődíj felajánlását, mely-
lyel a szerencsés nyertes a bé-
csi Adventen vehet részt. Kö-
szönet mindenkinek, aki bár-
miben kisebb-nagyobb segít-
séget nyújtott.

„A jókedvű adakozót az Is-
ten is szereti.”

Bogdán Istvánné

Egészségügyben dolgozottak nyugdíjas találkozója

- Hány méter csatornát tettek 
rendbe?

- Közel egy kilométer fedett 
csatorna került kialakításra. 
A Start munkaprogram kere-
tében másutt is kezelésbe vet-
tük a belvízelvezető rendszert, 
és sok helyen az átereszt láttuk 
el nagyobb átmérőjű átfolyó-
val, vagy a beomlott régit hoz-
tuk rendbe. Több mint 10 kilo-
méteres csatornaszakaszt sike-
rült felújítani.

A betonelemeket gyártó kis-
üzem tavaszig működött: szá-
zával készültek benne a bélés-
betonok meg a betonlapok. Té-
li munka ez, amit most újból 
elindítanak.

- A mai naptól (november 5. 
hétfő – E.Gy.) megkötöttük a 
szerződést azokkal a kollégák-
kal, akik a téli közfoglalkoz-
tatásban részt vesznek majd. 
A téli munkában betonelem-
gyártásra is lehetőség nyílt, re-
méljük rövidesen kezdődhet a 
gyártás.

A nyár másik munkája a me-
zőgazdasági földutak, útsza-
kaszok rendbetétele. Ennek az 
egyik munkafázisa volt a cser-
jeirtás. A kitermelt igen nagy 
mennyiségű ágat, gallyat a 
helyszínen zúzták le. A gally-

zúzó berendezésre – mint any-
nyi minden másra – pályázat-
tal kapott lehetőséget a cég. 
Bőven megérte, hiszen a szállí-
tási költségeket teljesen megta-
karították így. 90 kilométernyi 
mezőgazdasági út rendbetéte-
le fejeződik be novemberben 
– mondja Molnár Pál, de au-
gusztus végén elment egy ha-
sonló pályázat, és ha minden 
jól megy, 2013-ban folytatják.

Fák, falevél. Így ősszel ma-
gánkertben, közterületen, 
parkban sok gondot jelentenek. 
Itt-ott értetlenséget is... Mos-
tanában például a főtér kele-
ti szélén vágtak ki pár árnyat 
adó öreg fát, amit sokan na-
gyon sajnáltak/sajnáltunk. Va-
jon miért volt erre szükség?

- Néhány éve elindítottunk 
egy programot, amelynek ke-
retében a tájidegen, a közterü-

letre, parkba nem illő fákat ki-
vesszük és a helyükre más fa-
féleséget ültetünk. Az említett 
esetben két bálványfáról van 
szó. Többek között azért kerül-
tek eltávolításra, mert magas 
szaporodási képlettel rendel-
keznek és a szabadkelések már 
egyéb növényeinket nyomták 
el. A kivett fákat természete-
sen pótoljuk, ide vöröslevelű le-
pényfa került. Pár éve vettünk 
ki erről a parkrészről (az ipar-
cikk áruházzal szemben) bál-
ványfát. A helyébe ültetett pla-
tánok már nagyon szépen dísz-
lenek. Reméljük itt is így lesz.

- Az őszi parkgondozásra – 
már ami a falevél eltakarítást 
illeti – hány emberük lesz?

- A közterület fenntartással 
kapcsolatban októberben ért 
véget egy pályázatunk. Ebben 
70 ember dolgozott. Újabb pá-
lyázat tette lehetővé 30 közfog-
lalkoztatott munkába állítását, 
de remélem a téli időszakban 
lesznek még pályázatok.

- Közeledik a téli idő, amire 
önök külön készülnek...

- A teljes gépparkunk: ki-
lenc hótoló és eltakarító és öt, 
az érdesítőanyag kijuttatására 
alkalmas szállítójármű novem-
ber 20. után áll rendelkezésre.

- Köszönöm a beszélgetést!
Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Tél előtt
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Par la men ti Nap ló

Tisztelet kultúrája. Ezt a ki-
fejezést használta a minisz-
terelnök az azonnali kér-
dések órájában, amikor az 
MSZP képviselője azt kér-
te rajta számon, miért ment 
el Ópusztaszerre, egy turul 
szobrot is megformázó em-
lékmű avatására. Igen, a tisz-
telet kultúrájára van szükség 
ahhoz, hogy a miniszterelnök 
olyan rendezvényen is részt 
vehessen, amelynek a szimbó-
lumával nem mindenki azo-
nosul. Van ma ilyen tisztelet 
akár a parlament falai között, 
akár azon kívül? Nehezen le-
hetne rá igennel felelni.

A megértésre ahhoz is szük-
ség lenne, hogy elfogadjuk a 
másik csoport által értéknek, 
tisztelendőnek tekintett tár-
gyak, ügyek, szimbólumok 
használatát. Pláne akkor, ha a 
többség által tisztelt dologról 
van szó. A turulmadár pedig 
sokkal régebbi szimbólumunk 
annál, minthogy mai liberá-
lisok és szocialisták kiűzhes-
sék a közéletből. Csak felidéz-
ném az egyik korábbi köztár-
sasági elnöknek, Göncz Ár-
pádnak az esetét, amikor részt 
vett a Tatabányán felújított tu-
rul emlékmű avatásán. Nehe-
zen lehetne őt jobboldali el-
fogultsággal vádolni, mégis 
fontosnak érezte a személyes 
részvételt az eseményen. Való-
színű megértette ugyanis azt, 
mit jelent a turul szimbólum a 
magyarság egésze számára.

Ettől persze nem szabad el-
felejtkezni arról, hogy ezt a 
szimbólumot voltak, akik 
rossz eszmék érdekében, rossz 
célokra használták fel. Sajnos 
kevés olyan nemzeti szimbó-
lum van a világban, amely-

lyel ez nem esett meg. Francia, 
olasz, német példákat lehetne 
erre felhozni. Vagy elég csak 
a vörös csillag esetét megem-
líteni. Mai napig is vita tár-
gya, hogy egy holland sör-

gyár címkéjén szerepelhet-e 
ez a jel, vagy ez is a tiltott ön-
kényuralmi jelképek tiltásáról 
rendelkező törvény hatálya alá 
esik?

Ha egy nemzetet meg 
akarsz törni, vedd el a múltját, 

tüntesd el a jelképeit! – szól 
az álmodernisták jelmondata. 
Ha érezzük ennek a veszélyét, 
ha tudjuk, hogy milyen rejtett 
gondolatok vezetik ezt a szán-
dékot, könnyebb lesz meg-

küzdeni vele. Arra még hosz-
szú ideig ne számítsunk, hogy 
azok mutatnak majd tisztele-
tet, akik más ügyekben a leg-
kisebb jelre is kiabálni, köve-
telni szoktak.

Varga Mihály

Vitatott jelképek a T. Házban

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

November 10-11. Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.: 06/20-939-4650.
November 17-18. Dr. Godó Zoltán Kg., Kőrös u. 40. Tel.: 06/30-218-5722.

5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 11.
(A régi 4-es sz. főút.)

GYERMEK SZEMÉSZET
SZOMBATONKÉNT 9 ÓRÁTÓL

RENDEL: 

DR. SZÉLL NOÉMI 
SZAKORVOS

Bejelentkezés vizsgálat előtt minimum 
1 héttel!

Telefon: 06/30-530-3398.
Komplett szemüveg készítése esetén 

a vizsgálat ingyenes.

Október végén az őszi évad 
első nagy egyházi ünnepe 
köszöntött bennünket: a re-
formáció napja.

1517-ben, Wittenbergben 
Luther Márton e hó utolsó 
napján tette közzé híres 95 
tételét, amellyel a Reformá-
ció elindult diadalmas útjá-
ra, amely átjárta nemcsak az 
Egyházat, hanem a világot is. 
A történelmi protestáns fele-
kezetek a Reformáció Emlék-
napján, (október 31-én) ün-
neplik az egyház evangélium 
szerinti megújítását.

Luther felismerte, hogy az 
akkori egyház rossz úton jár. 

Pénzért akarták adni az üd-
vösséget.

„Akinek a pénze a ládá-
ban koppan, annak a lelke 
a mennyországba toppan” - 
hirdették akkoriban. Luther 
ezzel nem értett egyet, ezért 
szembeszállt az akkori val-
lási vezetőkkel. Bátor volt és 
erős. Idővel sok követője lett 
és ez a gondolkodásmód ro-
hamosan terjedt. A követők 
közül a legismertebbek: Kál-
vin János, Zwingli Ulrich, 
Melanchton Fülöp. A ma-
gyar reformátorok közül ne-
vezetes: Méliusz Juhász Péter, 
Szegedi Kis István, Sztárai 

Mihály és Dévai Bíró Má-
tyás.

„Uram! Köszönet minde-
nért Néked, hogy világossá-
got gyújtva újítod népedet.”

Ezen gondolatok jegyében 
református általános isko-
lánk 6. b osztályos tanulói a 
reformáció nagy tetteit, ered-
ményeit, és jeles alakjait vil-
lantották fel templomi ün-
nepség keretében.

Összefoglalva elmondhat-
juk, hogy mi, protestáns ke-
resztyének a reformáció gyer-
mekei, örökösei vagyunk.

Földváriné Simon Ilona
igazgató asszony

„… világosságot gyújtva újítod népedet.”

Túl vagyunk a Mindenszentek napján. A Karcagi Nagykun Reformá-
tus Általános Iskola diákönkormányzata kilátogatott a Déli temetőbe, 
és tiszteletét tette Tekintetes Nemes Kálmán Sándor karcagi születésű 
reformkori politikus, egykori Jászkun alkapitány síremlékénél. (Bogdi 
Papp Sándor egykori karcagi királyi közjegyző írásából tudjuk, hogy 
Kossuth Lajos 1849. január 5-én Kálmán Sándor házában szállt meg.) 
Kegyelettel emlékeztünk iskolánk egykori tanítója, Magyar Imre Lajos 
síremlékénél is, aki a Nagykun Református Elemi Iskola alapítója volt.

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek novemberi 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:
Molnár Pál 1. választókörzet november 27-e 16 óra, Városháza 

2 szoba
Kovács Sándor 2. választókörzet november 21-e 17 óra, Városhá-

za 2. szoba
Kovácsné Kerekes Katalin 3. választókörzet november 20-a 

17 óra, Városháza 2. szoba
Gyurcsek János 4. választókörzet november 12-e 17 óra, valamint 

minden hétfőn 8 – 10 óráig, Városháza 3. szoba
Dobos László 5. választókörzet minden kedden 14.30 - 16.30, Vá-

rosháza 5. szoba
Karcagi Nagy Zoltán 6. választókörzet november 13-a 17 óra, Vá-

rosháza 2. szoba
Csányi Sándor 7. választókörzet november 13-a 16 óra, 

Kiskulcsosi Általános Iskola, Kisújszállási út 100.
Pánti Ildikó 8. választókörzet november 19-e 15 óra, Kádas 

György Általános Iskola, Kisújszállási út 45.
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Örömünkre szolgált, hogy 
Márkus Judit színművész-
nő utazásai és próbái közben 
is időt tudott szakítani arra, 
hogy a kör meghívására szülő-
városába, Karcagra látogasson 
október 29-én. Lelkes közön-
ség hallgatta bemutatkozását, 
miközben néhány megható 
„élőben” elhangzó énekszám-
nak is tapsolhatott, mint a Hó-
esés (Dés), Hová tűntek és a 
Mama kérlek (Bródy) címűek-
nek. A mesterien megkompo-
nált közel két órás programot 
színházi előadások kivetített 
részletei tették még emlékeze-
tesebbé.

Márkus Judit szeretettel be-
szélt szüleiről és gyermekkori 
emlékeiről. Már az óvodában 
is szívesen énekelt, majd az 
Arany János úti iskola ének-
zene tagozatára járt. Tájfu-
tással is foglalkozott. Faze-
kas Mária tanárnő javaslatá-
ra Szentesen folytatta tanul-
mányait a Horváth Mihály 
Gimnázium irodalmi-drá-
mai tagozatán, amely csodá-
latos négy évet jelentett szá-
mára. Mint az interneten is ol-
vasható önéletrajza tanúsítja, 
változatos volt eddigi pályá-
ja. Eredetileg az újságírás fe-
lé vonzódott, így Egerben, az 
Eszterházy Károly Főiskolán 
kommunikáció szakon vég-
zett elektronikus sajtó szak-
irányon.

A főiskolai évek alatt azon-
ban már színházi tanulmá-
nyokat is folytatott: elvégez-
te Toldy Mária Musicalstúdi-
óját, részt vett az Újszínház 
Színészképző Stúdiójának ok-
tatásán, s tanult az MZTSZ 
Könnyűzenei Szakisko-
la jazz tanszakán. 2003-ban 
a MASZK Országos Színész-
egyesület által elismert színész 
lett. Időközben sokféle szere-

pet játszott Budapesten és vi-
déken. Először a Soproni Pe-
tőfi Színházhoz szerződött, 
majd a Szegedi Nemzeti Szín-
ház tagja lett. Jelenleg a Kassai 
Thália Színház művésze, ahol 
utazó színházként működnek 
elég nehéz körülmények kö-
zött, de hálás közönség előtt 
játszanak, s már Karcagon is 
bemutatkoztak. 

A fiatal művésznő díjait és 
szerepeit hosszan sorolhat-
nánk, így csak néhányat eme-
lünk ki közülük: 1994-ben 
Kazinczy-érmet, 2006-ban 
Szegeden a legjobb női alakí-
tásért Dömötör-díjat, 2009-
ben Kassán Nívódíjat kapott. 
Harmincnál több színházi 
szerepét különféle műfajú da-
rabokban – zenés és prózai, 
tragikus és vidám művekben 
– alakította, pl. Jekyll és Hyde 
(Mary), István, a király (Gi-
zella), Tartuffe (Elvira), Ham-
let (Ophelia), Cirkuszherceg-
nő (Miss Mabel), Hyppolit, 
a lakáj (Terka), Szindbád 
(Isabelle), Hókirálynő (ze-
nés mesejáték, címszerep). Az 
utóbbi előadásakor a gyerekek 
megköszönték Neki az iga-
zi hóesést. A férje, Janik Lász-
ló által írt kétszemélyes darab-
ban együtt szerepelnek. To-
vábbi szép terveihez sok sikert 
kívánunk!

November 12-én, hétfőn 
fél hattól a Déryné Kulturá-
lis Központ első emeleti klub-
termében a Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázi-
um Főnix Diákszínpada mu-
tatkozik be A rátóti csikótojás 
c. népi komédia előadásával, 
Domjánné Nagy Tünde ta-
nárnő vezetésével. Szeretettel 
várja az érdeklődőket a Kun-
halom Polgári Kör!

V. Gy.

Köszönjük, Hókirálynő!

A Karcagi Általános Iskolai Központ Kiskulcsosi 
Tagiskolájának Nevelőtestülete és Szülői Közössége 

tisztelettel és szeretettel meghívja
Önt és kedves családját, 

2012. november 17-én ( szombaton ) 19 órai kezdettel
az iskola 

Őszi Báljára 
az intézmény tornatermébe.

A rendezvény bevételéből a tornaterem mögötti 
játszótér kialakítását támogatjuk.

Belépő: 3500Ft/fő
Táncos műsor színesíti az est hangulatát

A Déryné néptáncosai és az iskola 8. osztályos tanulói 
lépnek fel.

A zenét retro és lakodalmas dj. szolgáltatja.
Az ízletes  vacsoráról az ESSEN  Kft. gondoskodik.
Kérjük részvételi szándékát 2012. november 14-ig 

jelezze az iskola titkárságán! Tel.: 59/503-126

- A két teremnyi anyaggal 
szereplő népművészeti blokk 
azt mutatja, hogy erre igen-
csak ráerősítettek.

- Direkt elképzelésünk volt 
ez. Egyrészt ugye van két kül-
ső kiállításunk – a Nagykun-
sági Tájház és a Kántor Sán-
dor Fazekasház. Az a tapasz-
talatunk azonban, hogy a mú-
zeumba érkező látogatóknak 
sok esetben hiányérzetük volt, 
mert a népművészettel kap-
csolatos anyagot a két külső 
helyszínen lehetett megtekin-
teni. Ez a kiállítás nem akarja 
a két tájházat helyettesíteni, de 
mindenképpen gondolnunk 
kellett azokra a látogatók-
ra, akik a külső kiállítást már 
nem nézik meg, vagy arra, 
hogy – mint az idén is – nem 
lesz pénz kinyitni és üzemel-
tetni azokat. A látogatók tehát 
a központi tárlat megtekin-
tésével is ízelítőt kaphatnak 
a nagykunsági lakáskultúrá-
ból és a népművészetből, ami 
mindig is a helyi hagyomá-
nyok fontos része volt. Min-
denképpen szeretném elmon-
dani, hogy számos tárgyat res-
tauráltattunk. Itt látható töb-
bek között az a rengőlóca, ami 
a restaurálás után kapta vissza 
eredeti, 18. század végi színe-
it és lett szinte újszerűen szép. 
Az ugyanitt látható kisbundát 
és a cifraszűreinket és sok bú-
tort is most restauráltattunk. 
Eddig is szépek voltak, de a 
beavatkozás és a szakszerű ke-
zelés mindenképpen a javuk-
ra vált.

- A mostanában végzett fel-
újításokkal kapcsolatban álta-
lában azt írják/írjuk le, hogy 

utolérték velük a 21. századot. 
Az új berendezéseket figyelve 
ez a nagykunok múzeumáról 
legalábbis az új kiállításról is 
elmondható.

- Igazából nem akartuk, 
hogy a technika túlzásba 
menjen, de egyrészt nagyon 
hasznosak, másrészt pedig ki-
kerülhetetlenek. Az érintő-
képes monitorokon olyan in-
formációkat találhatnak a lá-
togatók, amik – terjedelmük-

nél fogva sem – helyezhetők 
ki tablókra, üveg mögé. Így vi-
szont aki szeretne egy-egy té-
mában elmélyülni, az meg-
teheti. Meghallgathatja pl. a 
kun miatyánkat, megnézheti 
filmen, nagykivetítőn a pász-
torok életét, a csipkeverést, 
de megismerkedhet a Kunság 
ételeivel és még azok receptje-
ibe is belenézhet. Mindemel-
lett persze vannak hagyomá-
nyos tablók is, bővebb és rövi-
debb áttekintéssel.

- És mindezt több nyelven 
adják tovább...

- A kiállítás magyar és an-
gol nyelven készült. Ez most 
már alapfeltétel. Van egy le-
porellónk, készül egy angol és 

magyar nyelvű kiállításvezető, 
készül egy CD lemez, amelyen 
a kiállításvezető olvasható. 
Rajta lesz a kun miatyánk két 
változata, a Lőzér-halmi eset 
és így tovább. Ha külföldi lá-
togatónk érkezik, tudunk adni 
még neki egy francia, német 
és orosz nyelvű füzetecskét.

- Tehát bővített felületen je-
lenik meg a régi Nagykunság 
néprajzi emlékanyaga, de ma-
rad egy időszaki kiállítóterem 

is, aminek az egyik felét lát-
hatóan valami más célra is be-
rendezik. Mi lesz az?

- Az Alfa program célkitű-
zése volt a múzeumpedagó-
gia erősítése. Egy múzeumpe-
dagógiai foglalkoztatót alakí-
tunk ki. Harminc embert tu-
dunk majd itt leültetni, nekik 
akár vetített képes előadáso-
kat is tarthatunk meg min-
denféle foglalkozást játékok-
kal. Ezzel tehát valóban elér-
tük azt, hogy a 21. század mú-
zeuma lehet a karcagi.

Az új kiállítást dr. Fazekas 
Sándor vidékfejlesztési mi-
niszter nyitja meg november 
9-én 15 órakor.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Magyar Nemzetőrség

Ünnepi állománygyűléssel emlékezett 1956 őszének forradal-
mára és a novemberben kezdődő szabadságharcra az 1956-os 
Vitézi Lovagrend Világszövetsége. A Varró utcai Lovagudvar-
ban összegyűlt tagok előtt M. Román Béla méltatta a népfel-
kelés jelentőségét.

Meghívó a magyar 
nyelv napjára

Az idén már másodjára ünne-
peljük a magyar nyelv napját. 
A Parlament 2011-ben nyilvá-
nította november 13-át a ma-
gyar nyelv napjává, annak 
emlékére, hogy 1844-ben ek-
kor fogadták el a magyart ál-
lamnyelvvé tevő törvényt.
A Déryné Kulturális Turiszti-
kai Sport Központ és Könyv-
tár szeretettel várja 3-4. osz-
tályos csoportok jelentkezését 
rendhagyó könyvtári órára.
A foglalkozás címe: A sirály a 
király Bosnyák Viktória anya-
nyelvi meséjéből megismerhe-
tik a tanulók az ly-os szavakat.
(Játékos, gyakorló óra)
Időpont: 2012. november 12-
15-ig (kb. 45 perc)
Helyszín: Városi Könyvtár, 
Dózsa György út 29.
A foglalkozásokat vezeti: 
Szabó Péterné

A kunok öröksége
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Meghívó
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület,

a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár,
a Túrkevei Kulturális Egyesület

tisztelettel hívja Önt és Családját, Barátait
a Tudomány Napja és

a Magyar Nyelv Napja alkalmából
megrendezett

NYELVI ÉS TÁRGYI 
ÖRÖKSÉGÜNK 

A NAGYKUNSÁGON
című tudományos tanácskozásra

Helyszín: Déryné Kulturális Központ 
(Karcag, Dózsa György u. 5-7.)

Időpont: 2012. november 16. 10–14 óra
A TUDOMÁNYOS KONFERENCIA PROGRAMJA

9:00–10:00 óra
 Gyülekezés, regisztráció
 A rendezvény háziasszonya:
 Kovácsné Kerekes Katalin – a Déryné Kulturális, Turisztikai, 

Sport Központ és Könyvtár mb. igazgatója
10:00–10:20 óra
 Köszöntő
 Levezet elnök:
 Dr. habil. Örsi Julianna kandidátus, társadalomkutató, ny. mú-

zeumigazgató, Túrkeve – bevezető előadása:
 Tárgyi örökségünk a Nagykunságon – A múzeumok szerepe a 

nemzeti műveltségben
10:20–11:00 óra
 Előadások:
 Dr. Nagy-Molnár Miklós Ph.D. néprajzkutató, múzeumigazgató 

Györffy István Nagykun Múzeum – Karcag
 Kántor Sándor szerepe a Nagykunság fazekasságában
 Prof. Vásáry István D.Sc. turkológus, tanszékvezető – ELTE 

BTK Török Filológiai Tanszék, Budapest
 A magyarországi kun nyelv kipcsak-török nyelvi háttere
11:00–11:10 óra Szünet
11:10–14:00 óra
 Levezető elnök:
 Dr. Bartha Júlia Ph.D. néprajzkutató, turkológus – Szolnok – 

előadása:
 A népi kultúra nyelvi öröksége – Nyelvjárási gyűjtések a 

Nagykunságon
 Előadások:
 Dr. Baski Imre Ph.D. turkológus – ELTE BTK Török Filológiai 

Tanszék, Budapest
 Megjegyzések Mándoky Kongur István „kungyanús” szavaihoz
 Prof. H. Tóth Imre nyelvész, ny. tanszékvezető, Szeged
 Egy nagykunsági nyelvész emlékezete
 Dr. Tóth Albert kandidátus, főiskolai tanár, Szolnoki Főiskola
 Eltűnő tájneveink a Nagykunságban
 Kurucz János ny. középiskolai tanár – Karcag
 Kunmadaras nagyközség földrajzi nevei
 Pintér István ny. középiskolai tanár, Kisújszállás
 Anyanyelvvédelem elvben és gyakorlatban
 Rideg István ny. középiskolai tanár – Karcag
 Hogyan dolgozta fel ugyanazt a karcagi mondát Szűcs Sán-

dor, Móra Ferenc és Körmendi Lajos?
 Könyvbemutató
 Mándoky Kongur István: Kunok és magyarok
 Bemutatja: Prof. Vásáry István
 Zárszó

A rendezvényhez kapcsolódó programok:
15 órakor: A kunok öröksége (Népélet a Nagykunságban) 

kiállítás megtekintése a Györffy István Nagykun Múzeum-
ban (tárlatvezetéssel) – Karcag, Kálvin u. 4.

Támogatók:
A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelé-
se és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irá-
nyító Hatóságának jóváhagyásával valósul meg.

Az elmúlt hétvége óta a mé-
dia központi hírei között sze-
repel a tizenegy éves kapos-
vári kisfiú meggyilkolása. 
Az eset az egész társadalmat 
megdöbbentette. Természe-
tesen egy ilyen – különösen 
gyermek sérelmére elkövetett 
– borzalmas bűncselekmény 
széles sajtóvisszhangot vált 
ki és egyértelmű, hogy a köz-
vélemény a későbbi fejlemé-
nyekre is kíváncsi lesz, nem 
beszélve a majdani bírósági 
ítéletről.

Egy hete az ország má-
sik végén jártam néhány ba-
rátommal, és a kocsiban ül-
ve, rádiót hallgatva szerez-
tünk tudomást az esetről. A 
híradás visszafogott és tár-
gyilagos volt, a többi kiemelt 
hír közé illesztve. Még beszél-
tünk is arról, hogy egyáltalán 
nem szenzációhajhász módon 
tálalták, ahogy más – sajnos 
egyre több – médiaorgánum-
ban szokás. Ezt azért jegy-
zem meg, mert a kegyelet tisz-
teletben tartása nem csak az 
együttérzésben és részvétnyil-
vánításban merül ki, hanem a 
tapintatban is. Így a média ré-
széről meg abban, hogy nem 
próbálunk a nyomozók előtt 
járva minden környékbelit, 
vélhető tanút, utcabeli plety-
kás öregasszonyt, kocsmatöl-
teléket megszólaltatni és a hír-
ből szaftos sztorit faragni.

Mert bizony sok-sok eset-
ben néhány adó kifejezetten 
ezt teszi. A műsorvezetők gyá-
szos képpel, kenetteljes han-
gon faggatják a nevenincs 
pszichológus havert, szakér-
tőt, meg a fene tudja kit, aztán 
meg már ültetik be a legújabb 
celebet a pszicho helyére, és 
kezdik is a vihorászást. Vagy 
ott vannak azok a hírműso-
rok, ahol meg a félórából leg-
alább tizenöt perc azzal megy 
el, hogy: „megszúrták, benn-
égett, elgázolták, nekiment, ki-
döntötte, felakasztotta magát, 
bozótvágóval támadta meg, ál-
latot kínzott, megerőszakolta, 
megfulladt, felrobbant a gáz-
palack, a felső vezeték vágta 
agyon, a vonat elé ugrott, és a 
többi és a többi.” Ugye isme-
rős? És mindezt egy nem túl 
szimpatikus, faarcú hölgy ol-
vassa fel megállás nélkül.

Tudom, számtalanszor volt 
már vita témája, hogy meddig 
mehetnek el az ilyen jellegű 
hírekkel a különböző csator-
nák. Konkrét megoldást még 
az új médiatörvény sem ho-
zott, hiszen annyi most már, 
hogy bemondják, hogy a nyu-
galom megzavarására alkal-
mas képsorok következnek. És 
ennyi. De! Azt is tudom, hogy 
egyáltalán nem vagyok egye-
dül a véleményemmel. Amerre 
csak járok, és ahányszor csak 
szó esik erről, kivétel nélkül 

mindenki azt mondja, hogy 
inkább elkapcsol egy másik 
csatornára, betesz egy filmet, 
vagy jobb híján olvas valamit. 
Nem nézhetünk állandóan fá-
ra tekeredett autókat, felrob-
bant házakat. Még akkor sem, 
ha ezek mindennapos történé-
sek. Szerintem igenis, lehet-
ne ezeket is rangsorolni, akár 
még szigorúbb törvényi hát-
térrel szabályozni.

Persze nem vagyok annyi-
ra naiv, hogy ne látnám, vagy 
ne tudnám, hogy milyen mar-
keting és egyéb megfontolások 
alapján állítanak össze egy-
egy hírműsort bizonyos szer-
kesztőségek. Csak épp én azok 
közé tartozom, akiket nem ér-
dekel a borzalom biznisz. Van 
ebben a világban annyi be-
teg és torz bűnöző, akiket saj-
nos a tettük elégít ki, és sajnos 
vannak olyanok is, akiket meg 
ezek a hírek hoznak izgalom-
ba. (Vajon milyen vékony a ha-
tár az elkövető és az erre kihe-
gyezett figyelmű néző lelke kö-
zött?)

Én remélem, hogy a kisfiú 
gyilkosai példaértékű bünte-
tést fognak majd kapni és az 
lesz majd a központi hír. De 
remélem azt is, hogy bizonyos 
csatornák szerkesztői tapin-
tattal kezelik majd a hason-
ló eseteket, és nem próbálnak 
mindenből szenzációt kreálni.

-dh-

Borzalomblokk

szakmailag a helyére kerüljön. 
A törvényből adódik, hogy a 
jövőben ennek a szolgáltatás-
nak az árát is a Magyar Ener-
gia Hivatal (MEH) fogja fel-
ügyelni. A MEH eddig a föld-
gáz-, és a távhőszolgáltatás, 
az elektromos energia árának 
meghatározásával, és ezek ár-
képzési mechanizmusával 
foglalkozott. Ezen túl tehát a 
víz- és szennyvízszolgáltatás 
ármegállapítási mechanizmu-
sának az ellenőrzését is vég-
zi majd.

- Erre miért volt szükség?
- Lehetővé teszi, hogy vi-

szonylag nagy, területileg ösz-
szefüggő ellátórendszerek ki-
alakítására legyen lehető-
ség. Eddig ugyanis voltak 
olyan példák, hogy egy kiste-
lepülés maga, mintegy mel-
léküzemágként üzemeltet-
te a vízműtelepét, szennyvíz-
elvezető hálózata meg esetleg 
nem is volt. Ez a helyzet per-
sze nem biztosította a meg-
felelő, illetve a 21. században 
elvárható szakmai színvona-
lat. Ilyen esetekben nyilván a 
szolgáltatás árát is szabadon 

lehetett változtatni. Az ársza-
bás most a MEH felügyele-
te alá kerül, amely azt vizsgál-
ja majd, mi az, ami beépülhet 
az árképzésbe és ettől nem fog 
eltérést megengedni. A tör-
vény egyébként azzal kezdő-
dik, hogy meghatározza azt 
a tizenegy alapelvet, amelyek 
mentén az üzemeltetőnek és 
az ellátásért felelősnek gon-
dolkodnia kell. Az alapelveket 
a prioritás sorrendjében sorol-
ja fel. Az első pl. a természeti 
erőforrások kímélésének az el-
ve.

- Tehát a vízkincs védelme!
- Tudjuk, hogy Magyaror-

szágon nagyon „jól állunk” 
az édesvíz-készlet szempont-
jából, ám ez nem jelenti azt, 
hogy a vizet pazarolni, téko-
zolni kell. Az alapelvek kö-
zött meghatározásra került 
például a keretfinanszíro-
zás tilalmának az elve. Tehát 
ezentúl azt az összeget, amit 
az üzemeltető a vízszolgálta-
tásból beszed, azt a vízszol-
gáltatás fejlesztésére, az ehhez 
tartozó felépítmények, mű-
szaki rendszerek fejlesztésére, 
karbantartására kell felhasz-
nálnia – de ugyanez érvényes 

a szennyvízzel kapcsolatos 
szolgáltatásokra is. Hát töb-
bet között ezzel is a rendel-
kezésünkre álló vízkészletet 
igyekeznek oltalom alá ven-
ni. Egyébként pedig a törvény 
azt is előírja, hogy tizenöt év-
re szóló ún. gördülőfejlesztést 
kell készíteni, vagyis fejlesz-
tések is várhatók majd.

- Igazgató Asszony, hogy áll 
a strandberuházás, mi a pon-
tos helyzet a fürdőben?

- Október 9-én a kivitele-
zést végző építési vállalkozó 
végelszámolást kért maga el-
len. Természetesen a bejelen-
tést követőn haladéktalanul 
gondoskodtunk az építési te-
rület és az ott található épí-
tési anyagok fokozott őrzésé-
ről. Jelenleg folyamatban van 
a műszaki felmérés, amely a 
kivitelezővel való elszámo-
lás alapja. Ezzel párhuzamo-
san kezdeményeztük a támo-
gatási szerződés módosítását 
az ÉARFÜ-nél. Ezt követő-
en folytatódhatnak a munká-
latok, természetesen már egy 
másik kivitelezővel.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

A vízkészlet védelmében
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Érted és a közösségért- karcagi fiatalok társadalmi integrációját 
segítő programok”

A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 44.261.363,-Ft tá-
mogatást nyert a Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő progra-
mok című pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében, melynek segítségével az 
intézmény ifjúsági célú programjainak fejlesztése történik.
A TÁMOP 5.2.5/B-10/2 komponensen belül megvalósuló projekt célja az ifjúsági korosz-
tályok (12-29 éves gyerekek, serdülők, fiatalok) társadalmi-gazdasági részvételének fej-
lesztése. A célcsoport társadalmi integrációjának, iskolai előmenetelének, pályaválasztá-
suknak, munkaerő-piacra való belépésüknek elősegítése, továbbá társas (szociális) kap-
csolataik bővítése, közösségi, közéleti részvételük fejlesztése, családi életre való felké-
szítésük, szülői szerepük erősítése, életpálya tervezésük tudatosságának erősítése.
A célcsoportokba tartozó fiatalokat érintő és érdeklő információk, továbbá társadalmi in-
tegrációjukat elősegítő tanácsadások elérhetőségének bővítése.
A fiatalok egyéni és közösségi kompetenciáinak fejlesztése, a szabadidő-eltöltési lehető-
ségek bővítése.
A projekt során megvalósuló tevékenységek: Ugrópont Ifjúsági Információs és Ta-
nácsadó Iroda, párkapcsolati, pszichológiai, önkéntes, pályaorientációs és munkavállalá-
si tanácsadások, személyiség – és kompetenciafejlesztő videós klubok, családi életre ne-
velés témában csoportos foglalkozások, szubkultúrák közötti kapcsolatot erősítő progra-
mok, értékmegőrző és teremtő, helyi identitást erősítő tábor, önkéntes tevékenységre, 
önkéntesség fejlesztésére irányuló tábor, Városi Diákönkormányzat felállítása.
A projekt során megvalósuló rendezvények: Pályaorientációs Nap, „Érted és a kö-
zösségért” Nap, fiatal művészeknek bemutatkozási lehetőség, Ifjúsági focibajnokság, 
Non-stop vetélkedő.
A program megvalósítási időszaka: 2012. augusztus 1. – 2014. július 31.
A projektről bővebb információt a http://euprojekt.karcag.hu/tamop oldalon olvashatnak.
Kapcsolat:
Név/cím: Szepesi Tibor projektmenedzser (5300 Karcag, József Attila u. 1.)
Telefon/fax: 06-30/572-0000, 06-59/311-954
Email: szepikarcag@gmail.com

Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport 
Központ és Könyvtár
5300 Karcag, Dózsa György út 5-7. 
E-mail: deryne@derynekarcag.hu
www.derynekarcag.hu

Megkezdődött a sakko-
zók csapatbajnoksága, ahol 
a Karcagi SE Sakk szakosz-
tálya fennállása óta először 
az NB I/B-ben indult. A töb-
bi csapattal ellentétben erősí-
tésre nem volt lehetőség, csak 
egy apró változtatásra, még-
pedig a 2. táblán. Ennek oka, 
hogy Lévay Sorin az egyik ri-
vális Hajdúszoboszló csapa-
tába igazolt, és helyére Doros 
Radu Mariann korosztályos 
VB 4. helyezettet sikerült le-
igazolni. Bizony így a csapa-
tunknak a bent maradáshoz is 
kisebb bravúrra lesz szükség.

Az 1. fordulóban rögtön az 
egyik esélyes Sárkány SE csa-
pata érkezett hozzánk, és saj-
nos a papírformának megfele-
lően 10:2-re kikaptunk. Ekkor 
Doros Radu Mariann szerez-
te a csapat egyetlen győzel-
mét, míg Egyed Judit és Egyed 
Zsolt döntetlent értek el jóval 
erősebb ellenfelükkel szem-
ben. Ezt követően az NB I-ből 
kiesett Vasashoz látogatott a 
csapat és sajnos itt is a papír-
formának megfelelő 9,5:2,5-
es vereséget szenvedtünk. Ek-
kor Ardelean George Catalin 
szerezte az egyetlen győzel-
met, míg mellette Doros Radu 
Mariann, Sebők István és Pu-
ha Péter tudott értékes döntet-
lent elérni. Ez a két csapat esé-
lyes az első helyre, így talán a 
nehezét letudtuk. A harmadik 
fordulóra november 4-én ke-
rült sor a Debreceni Sakkba-
rátok csapata ellen. Ugyan az 
ellenfél papíron erősebb volt 
nálunk (ráadásul a legerősebb 
összeállításban ültek le elle-
nünk), de mint az igazi spor-

tolók, megpróbáltunk győze-
lemre törni. Minden táblán 
óriási küzdelem folyt, és a vé-
gén nem kis izgalmak mellett 
alakult ki a 6:6-os döntetlen. 
A mérkőzés nem indult rosz-
szul, habár Egyed Gábor esé-
lyes állásban hibázott és vesz-
tett, de Sebők István erőtel-
jes játékával ezt kompenzálta 
és megszerezte a teljes pon-
tot. Egyed Viktória megnyi-
tási pontatlansága sajnos is-
mét vereséget eredményezett, 
de dr. Kozák Ottó, Puha Pé-
ter és Doros Radu Mariann 
szép játékvezetéssel három 
újabb győzelmet arattak. Ezt 
követően Egyed Judit időza-
varban sajnos vesztőt lépett, 
amit az ellenfele ki is hasz-
nált. Időközben Kónya Lász-
ló ellenfelét túljátszotta, de 
sajnos a megszerzett anya-
gi előnyt nem lehetett érvé-
nyesíteni és döntetlen lett a 
parti vége. Ugyanígy végzett 
Mohácsi Imre is, aki azonban 
egyszerű nyerést hagyott ki. 
Egyed Zsolt ellenfele végjáték-
beli hibáját kihasználva győ-
zött, amivel felcsillant a csa-
patgyőzelem reménye. Sajnos 
Ardelean George Catalin idő-
zavarban 2 gyalogot nézett el, 
ami vereséget eredményezett. 
Papp József viszont nyerésre 
állt, azonban 5 óra játék után 
elfáradt és vesztett.

Ezúton is köszönjük azok 
támogatását, akik eredménye-
ink eléréséhez rendszeresen 
segítséget nyújtanak: Berek-
fürdő Önkormányzata, Kar-
cagi SE, Wolf György, Hor-
váth Lajos, Szopkó Zoltán, 
KVG Kft., Madarász György.

Első pontok az NB I/B -ben

Folytatódtak a megyei fér-
fi kézilabda bajnokság küzdel-
mei az elmúlt hétvégéken. A hely-
színek ezúttal Törökszentmiklós 
és Túrkeve voltak. Városunk fér-
fi csapata 50 százalékos mérleggel 
szerepelt az elmúlt 4 fordulóban, 
jelenleg a 2. helyen áll. A dobogó 
megszerzése továbbra is alapvető 
célkitűzése együttesünknek, ezért 
dolgozunk hétről-hétre, hogy a 
munka gyümölcse újra beérjen.

Eredmények:
Karcagi SE - Rákóczifalva 

28:24 (17:9)
Karcag: Nagy, Major (3), Lajtos 

(2), Örsi (4), Sebők (6), Szepesi (1), 
Vályi (4).

Csere: Nagy (2), Karsai (1), Bé-
res, Papp (1), Ferenczi, Fábián, Ha-
mar (4).

A biztos vezetés tudatában ki-
csit kiengedtünk a második játék-

részben, de győzelmünket semmi 
sem veszélyeztette.

Törökszentmiklós KSE II. - 
Karcagi SE 29:23 (17:8)

Karcag: Nagy, Major (8), Laj-
tos (2), Örsi (1), Sebők, Szepesi (1), 
Vályi (4).

Csere: Nagy, Karsai (1), Béres, 
Papp, Ferenczi, Fábián, Hamar (6).

Ha 20 percen keresztül csak 
egy játékos képes betalálni az el-
lenfél kapujába, akkor nem is vár-
hatunk győzelmet a megerősödő 
Törökszentmiklós ellen. Hamar 
László nyújtott elfogadható telje-
sítményt a második játékrészben.

Karcagi SE - Túrkeve 31:24 
(14:15)

Karcag: Nagy, Major (4), Laj-
tos (5), Örsi (3), Sebők (6), Szepe-
si, Vályi (4).

Csere: Nagy, Karsai, Béres, 
Papp, Ferenczi (2), Fábián (4), Ha-
mar (3).

A második játékrészben vert 
helyzetből álltunk fel a Túrkevével 
szemben, Fábián Péter játéka volt a 
mérföldkő.

Szolnok - Karcagi SE 25:24 
(14:12)

Karcag: Nagy, Major (5), Lajtos 
(6), Örsi (1), Sebők (2), Szepesi (1), 
Vályi (6).

Csere: Nagy, Karsai, Béres (1), 
Papp, Ferenczi (1), Fábián, Hamar 
(1).

Ebben a mérkőzésben sajnos 
minden benne volt, a jó és a rossz 
is. A döntő pillanatokban a játék-
vezetés sem volt mindig egyértel-
mű. A tavalyi bajnok az utolsó pil-
lanatokban hétméteressel szerezte 
meg a győzelmet csapatunk ellen. 
Ha megvette, hadd vigye, legköze-
lebb majd javítunk.

Major
Szakedző

Férfi kézilabda megyei bajnokság

Két győzelem, két vereség

Jótékonysági vásár

2012. november 17-én (szombaton) a főtéri 
filagóriában (a Sétáló utca és a Toronyház 

találkozásánál) 
MENHELYSEGÍTŐ JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁRT 

tart a Kunkarcagi Állatvédő és Állatbarát Egyesület.
Ruhaneműk, kutyás kiegészítők, ajándékok és egyéb apró-
ságok között válogathatsz baráti áron.

Mindezek megvásárlásával az ideiglenes befogadó ott-
honunkban elszállásolt kutyusok mindennapjait teheted 
komfortosabbá, segítséget nyújthatsz orvosi ellátásukhoz 
és megkönnyítheted a gazdihoz való eljutásukat is.

Várunk minden állatbarátot és mindazokat, akik egy 
kicsit is szívükön viselik a felelős állattartás gondolatát!
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 130 
m²-es kertes családi ház tulajdonos-
tól alkuképesen eladó. Tel.: 06/70-
300-9730.
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. 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 mellék-
épületekkel, kerttel. Tel.: 06/30-283-
9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csalá-
di ház eladó vagy 1,5 szobás pa-
nelre cserélném Karcagon vagy 
Debrecenben, értékegyeztetéssel. 
Tel.: 06/30-857-3805.
87 m²-es, 2,5 szobás parkettás, hő-
szigetelt családi ház Szolnokon kor-
szerű központi fűtéssel, hagyomá-
nyos fűtésre is kialakítva, mellék-
épülettel, garázzsal eladó. Fúrott 
kút az udvarban. Csere is érdekel. 
I.ár: 17 M Ft. Tel.: 06/30-432-5110.
Karcagon, a Gépgyár u. 28. sz. alat-
ti 1874 m²-es portán 1 szoba + kony-
ha + spájzos ház eladó. Tel.: 06/70-
613-6785.
Családi ház nagy portával eladó. 
Kg., Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 M Ft. Tel.: 
59/300-462.
A Kórház úti lakótelepen földszinti 3 
szobás lakás eladó vagy kertes ház-
ra cserélhető. Tel.: 06/30-567-3947.
Eladó üzlet Karcagon! Sürgősen el-
adó Karcagon a vásárcsarnoknál 
egy 250 m²-es üzlet. Az üzlet ren-
delkezik 2 bejárattal, 1 gazdasági 
bejárattal, saját telekrésszel, kirakat-
tal, 5 férőhelyes parkolóval. Az üz-
let riasztóval felszerelt és klimatizált. 
Jelenleg 2 üzletként működik, de le-
het egy vagy három részre is osz-
tani. Alkalmas: kereskedelem, ven-
déglátás, szolgáltatás, egészségügy, 
roda stb. tevékenységekre. I.ár: 35 M 
Ft. Kérésre képet küldök. Tel.: 06/20-
367-8885.
Eladó 2,5 szobás családi ház, teljes 
közművesített, 3 -féle fűtési lehető-
séggel, alsóépület + garázs van. Tel.: 
06/30-483-6705.
Sürgősen,  alkalmi áron eladó 
Karcagon a vásárcsarnoknál belső 
udvari házrészek. 2 szobás, kony-
hás, fürdőszobás, kis terasszal, saját 
telekrésszel 6,5 M Ft-ért. 1 szobás, 
konyhás, fürdőszobás, teraszos te-
lekrésszel 4,6 M Ft-ért. Csak a bejá-
rat közös, a telek a lakáshoz tartozik. 
A ház igényesen fel van újítva. Fotók 
az orzo@5mp.eu oldalon megte-
kinthetők. Tel.: 06/20-367-8885.

3 szobás sorházi lakás a fürdőhöz 
közel, reális áron, sürgősen eladó. 
Karcag, Kórház u. 1. Tel.: 06/30-544-
3673.
32 m²-es üzlet (büfé) vagy más te-
vékenységre is alkalmas eladó a 
Kórház úti lakótelepen. Érd.: Kg., 
Ágota u. 1/a. Tel.: 59/314-016 vagy 
06/30-226-3198.
Sürgősen eladó Karcagon a vásár-
csarnoknál belső udvari, új építésű 
családi ház. A ház 2005-ben épült, 
2 szobás, 55 m², a terasz 20 m², va-
lamint 18 m²-es faház van a telken. 
A telek 600 m², és további építési le-
hetőség, akár vállalkozásra is alkal-
mas, a nagykapu megnyitásával üz-
letet is nyithat. Fotók megtekinthe-
tők az orzo@5mp.eu oldalon. I.ár: 
13,2 M Ft. Tel.: 06/20-367-8885.
Két szoba összkomfortos kertes csa-
ládi ház vasúthoz, buszhoz közel el-
adó 8 M Ft-ért. Tel.: 06/30-827-6753.
Karcagon cserépkályhás, gázkon-
vektoros, 1,5 szobás tégla családi 
ház sürgősen eladó. U.itt cefre van 
eladó. Tel.: 59/400-802 (8 óráig, dél-
ben és 18 órától)
Eladó Karcagon a Kisvénkertben a 
Kékvirág utcában 1 és 1,5 szobás, 
fürdőszobás, cserépkályhás kom-
fortos kis házak. 1 szobás 2 M Ft, 
1,5 szobás 2,5 M Ft. Tel.: 06/20-367-
8885.
Ház eladó Karcag, Szent I. sgt. 34. sz. 
alatt. Két szoba, parkettás, gázfűté-
ses. Fürdőszoba, WC bent van. I.ár: 
4,7 M Ft. Érd.: Kg., Szent I. sgt. 36. 
(10-17 óra között).
3 szoba + nappalis ház eladó vagy 
budapestire cserélhető. Tel.: 06/20-
505-3467.
Karcagon, a Kertész J. utca 1. sz. 
alatti I. emeleti, 2 szobás, erkélyes 
lakás eladó. Tel.: 06/30-547-9987 
vagy 06/30-287-6790.
Karcagon főtéri III. emeleti, 2 szo-
bás, erkélyes, 56 m²-es, tehermentes 
lakás eladó. Tel.: 06/30-385-4300.

Albérlet
Társasházi lakás albérletbe kiadó. 
Érd.: Kg., Kossuth L. u. 10/a.
Karcagon főtéren 2 szobás, erkélyes 
lakás kiadó. Tel.: 06/30-345-2558.

Vegyes
Tr ans zce ndent á l is  M e dit á c ió ! 
Tudományosan igazolt program az 
egyéni és a társadalmi problémák 
megoldására. Tel.: 06/59-313-284, 
www.tmhirek.hu

Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, a 
4 csillagos Hotel Kalmában 27. extra 
piros hétre szóló 4 személyes apart-
man üdülőjoga eladó. 95 évre szóló, 
örökölhető, cserélhető. Tel.: 06/59-
312-005 v. 06/30-583-4708.
Eladó 2 db 160 x 140-es redőny. Tel.: 
06/70-613-6785.
Eladó 2 db kétszemélyes heverő, 1 
db gyerekheverő, újszerű állapot-
ban konyhabútor, 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 szek-
rény, 5 polcos TV állvány, 2 db füg-
göny karnis, 1 db ufo lámpa, 1 db 
vasalódeszka, 1 db konyhai asztal 2 
székkel. Tel.: 59/314-094 (délután).
Zsolnai süteményes készlet (három 
gráciás) eladó. Tel.: 06/30-384-0490.
Szobabicikli, kávé-teafőző, Dolce 
Gusto kávéfőző, varrógép eladó. 
Tel.: 06/70-423-7568.
Eladó acélfelni Renault 13-s, Nissan 
14-es; tetőcsomagtartó: Suzuki, 
Astra, Renault Megánra. Peugeot 
405 diesel hengerfej, sebváltó, lám-
pák; Astra 1.6 benzines hengerfej, 
sebváltó. Tel.: 06/30-363-7951.
380-as kovácsfúvó, 220-as trafo, üst-
ház, utánfutó féder, ásók, kapák, ge-
reblyék, csákányok, villák, fejszék, 
kalapácsok, fogók, húsdaráló, mák-
daráló, diódaráló, fúrótokmányok, 
zárak, üllőbetétek, stb. eladók. Érd.: 
Kg., Hunyadi u. 40. Tel.: 06/70-532-
6644.
22 kg gázpalack és 2 db boroshor-
dó eladó. Érd.: Kg., Ágota u. 1/a. Tel.: 
59/314-016 vagy 06/30-226-3198.
Nagyon szép állapotban lévő már-
kás leány ruhák 0-2 éves korig eladó. 
Tel.: 06/20-967-4573.
Hagyományos ágyneműtartó jó ál-
lapotú, kétfiókos komód, sötét do-
hányzó asztal eladó. Érd.: Kg., Szent 
I. sgt. 16. (10-17 óra között).
Méz házhoz szállítás Karcag terüle-
tén! Termelői méz kapható Karcag, 
Füredi utca 3. Vegyes (kristályos) 
1.300 Ft/kg, akác (folyékony) 1.800 
Ft, selyemfű 2.000 Ft. Sebők Erika, 
Szőllősi Csaba. Tel.: 06/30-963-5073.

Egy ágyneműtar tós kanapé, 3 
db elefánt párnával (20.000 Ft), 1 
db gázpalack 1 db nagyméretű 
Bioptron lámpa állvánnyal együtt 
(30.000 Ft) eladó. Tel.: 06/20-505-
3467.
Kiárusítás! Elektromos kávéfőzők, 
koloniál ágy, szekrény, fotelok, író-
gépek, telefon, üzenetrögzítő, fax, 
klíma, porszívók, csillárok, asztalok, 
villanymotor, egyesített szárnyú ab-
lakszárnyak eladók, cserélhetők hí-
zóra, szárnyasra, értelmes dolgokra. 
Tel.: 06/20-318-0875.
Nagyméretű használt cserép eladó. 
Tel.: 59/314-030
Alig használt, kifogástalan állapot-
ban lévő, üzemképes Hajdú mosó-
gép és centrifuga eladó. Tel.: 59/312-
258.
Robotron 202 típusú villanyírógép, 
egy db fekete ill. vajszínű cipő (36,5 
méret) eladó. Tel.: 06/20-225-2236.
Eladó 4 db egy télen használt 
Nokian (WR) 195/60 R15 88 H M+S 
(radial tubeles) autógumi (alig hasz-
nált), továbbá 1 db 1 ló részére al-
kalmas kovácsoltvas antik széna-
rács, Xerox fénymásoló, Super color 
TV valamint Caro-208 típusú elekt-
romos írógép és 1 db fogyatékkal 
élő személy számára is alkalmas ke-
mény matracos heverő, melyhez ka-
paszkodó is csatlakoztatható. Tel.: 
06/20-223-0707.
Teakályha eladó. Tel.: 06/30-974-
2690.
Eladó 600 db egy gombos szalag-
cserép, kis tételben is. U.itt teatűz-
hely, valamint Kemping kerékpár. 
Tel.: 59/311-975.
Kéttálcás mosogató szekrénnyel, 1 
akasztós és 1 polcos szekrény, fote-
lok, masszírozó fotel, nagyméretű 
ajtószárny, ruhaneműk (50-100 Ft-
ért) eladók. Tel.: 06/30-484-1572.
Kétütemű Wartburg felújított hen-
gerfej és kerekek, ajtók, dióbél, 
gyöngyösök eladók vagy cserélhe-
tők üstre, kisbálás lucernára, magyar 
hajlított vázú 28-as kerékpárra. Tel.: 
59/300-875 vagy 06/30-385-8232.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, fér-
fi szövet és bársony nadrág; bőrka-
bát varrását rövid határidőre válla-
lom! Tel.: 06/59-311-910.
Idős ember gondozását vállalom 
kertes házamban. Tel.: 06/30-384-
0490.
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fizet-
ni? Végrehajtás van folyamatban? 
(Személyi hitel, hitelkártya, jelzálog 
hitel, stb.) Ne késlekedjen, kérjen se-
gítséget! Mi segítünk! Tel.: 06/70-
314-4403 vagy 06/30-647-7324.
Minőségi termelői borok az or-
s z á g  l e g j o b b  b o r á s z a i t ó l . 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák krt. 
77. Tel. : 06/30 -928-3073. www.
karcagiborhaz.hu 
Régebbi tárgyait, bútorait, forga-
lomból kivont pénzeket, régi pén-
zeket, bármilyen nemű hagyatéka-
it felvásárolom. Régi 200 Ft-ost is 
vásárolok. Hívjon bizalommal! Tel.: 
06/30-605-3521.
Ásást, fabehordást, felvágást, stb. 
vállalok. Tel.: 06/70-350-5308.
Fakivágás, felvágás, hazaszállítás. 
Tel.: 06/30-336-6142.
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is vállalok. 
Török László. Tel.: 59/313-887 vagy 
06/30-289-5103.
Merci Vitoval munkát keresek! Tel.: 
06/30-363-7951.
Német nyelvből fordítást, korrepe-
tálást, tanítást, egészségügyi szak-
nyelv oktatást vállalok. Tel.: 06/59-
311-477.
FO D R Á SZ HÁ ZH OZ IS  M EG Y ! 
Kizárólag hölgyek részére hajvágást, 
dauerolást, hajfestést vállalok (30 
éves gyakorlattal rendelkezem). Tel.: 
06/30-447-3918.
Széchenyi pályázatra alkalmas 
Kft. eladó! A cég 2010-ben alakult, 
akár 50 milliós hitelhez juthat a 
Széchenyi Terv kereteiből. Székhely, 
üzlet vásárláshoz is felhasználható! 
Tel.: 06/20-367-8885.

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 szereplője 
számára.

Az agrárkamarai választások előkészítése 
érdekében a leendő kamarai tagok legkésőbb 
2012. november 30-ig kötelesek a Magyar Ag-
rárkamara honlapján (www.agrarkamara.hu) 
található on-line regisztrációs felületen beje-
lentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, és 
a kamarai hozzájárulást (5.000,- Ft-ot) befizet-
ni az ott közzétett számlaszámra. 

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

(Az agrárgazdasági tevékenységek jegyzékét 
a 2012. évi CXXVI. törvény 1. és 2. sz. mellék-
lete 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 segítsé-
get:

Kamarai Iroda: Csütörtök: 08:00-16:00                      
elérhetőség: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 30-326-5821)

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

Nagy László
Kamarai tanácsadó

FELHÍVÁS
kötelező agrárkamarai regisztrációra
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2012. november 9. péntek
18.00 Műsorajánló
18.05  Rocktáv
 Téma: Karcfeszt
19.05  Nagykunsági krónika – 

közéleti magazin
 Aktuális Kérdések 
 Vendég: Budai Gyula
 Téma: aktuális politikai kér-

dések
 Karcagi Hírek
 - megérkezett a CT a kór-

házba
 - új orgona a református 

nagytemplomban
 - kóbor lovak voltak Berek-

fürdőn
 - szeméttelep rekultiváció-

ja
 Háttér
 Vendég: Dr. Aradi Erzsébet
 Téma: Gyermek Egészség-

megőrző Napra készülve
20.20 Jászkun-Világ művészeti 

szemle

2012. november 13. kedd, (is-
métlés: szerda)

18.00 Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek Hozzám - reformá-

tus istentisztelet

19.30 Karcagi hírek

20.00 Szólj Uram - baptista isten-

tisztelet

21.00 A Hit Szava - római katoli-

kus szentmise

2012. november 14. péntek
18.00 Műsorajánló

18.05 Jászkun-Világ művészeti 

szemle II. rész

19.05 Nagykunsági krónika – 

közéleti magazin

 Aktuális Kérdések 

 Vendég: Kovács Szilvia

 Téma: aktuális politikai kér-

dések

 Karcagi Hírek

 - projektnyitó

 - Kulturális Örökség Napja

 - gazdák a földtörvényről

 Háttér

 Vendég: Dr. Sántha József

 Téma: új orgona

20.20 Legszebb konyhakertek 

program

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

Balogh Györgyi – Mulicz 
Zoltán
Kg., Magyar u. 5.  Rebeka
Mulicz Mária – Vámosi Ist-
ván
Kg., Püspökladányi u. 13-15. 
 István

Halálozás

Özv. Kiss Istvánné (Egri Má-
ria)

 Karcag (1938.)

Labdarúgás

November 11. vasárnap
 9 – 12 óráig Alma Gyógy-

szertár - Tesco

November 17. szombat
 8 – 13 óráig Berek Patika 

– Kiss A. utca

 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco

November 18. vasárnap
 9 – 12 óráig Berek Patika 

– Kiss A. utca

A fenti időpontokon túl 

sürgős esetben egészség-

ügyi ellátás a Háziorvosi 

ügyeleten (Karcag, Széche-

nyi sgt. 27.)

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Jászberény – Karcag 5:1 
(2:1)

Jászberény, 120 néző. Jv.: Fe-
kete T. Segítői: Csontos Sz., 
Szekeres Zs.

Karcag: Moga, Lázók A. 
(Csatári), Nagy R., Kovács Cs., 
Rajcsányi (Balla), Szívós G., 
Erdei, Szívós Gy., Szentannai, 
Székely, Szőke R. (Bukovszki)

Edző: Orosz István
A negyedik percben egy 

jobboldali támadás során 
Gacs lövése egy védőről fel-
pattant és a hálóba esett a lab-
da (1:0). A huszonkettedik 
percben Szentannai szögletét 
Szívós G. fejjel megcsúsztat-
ta, a kapufáról lepattant lab-
dát Szőke R. közelről a háló-
ba sodorta (11). A negyvene-
dik percben egy felszabadító 
rúgás után a labda egy védőről 
Szőke R. elé került, aki nagy 
helyzetben a kapusba lőtt. A 
negyvenötödik percben egy 
szöglet utáni kavarodás után 
Szívós Gy. szerelését a játék-
vezető szabálytalannak vélte – 
11-ées. A büntetőt Lukácsi fél-
magasan lőtte a hálóba (2:1). 
A negyvennyolcadik percben 
Tóth közeli lövését Moga ki-
ütötte, majd ismét megszerez-
te és a reklamáló védők közül 
középre adott és Gacs közeli 
fejesét a visszafutó Moga már 
nem tudta megakadályozni 
(3:1). Az ötvenharmadik perc-
ben László jobbról beadott és 
Gacs a jobb sarokba lőtt (4:1). 
A hetvenedik percben Tóth 
M. cselezgetett a jobboldalon 
és az alapvonal mentén a ki-
mozduló Moga mellett a jobb 
alsó sarokba lőtt (5:1).

Orosz István: Jókor jött ez 
a KO. Remélem a hátralevő 
meccsekre összekapjuk ma-
gunkat.

Eszes Kornél: Megérdemelt 
győzelmet arattunk.

Ifjúsági mérkőzés

Jászberény – Karcag 0:0
Karcag: Fábián, Szabó G., 

Szőke N., Németh (Daróczi), 
Herczeg (Magyari), Kovács, 
Varga, Bakó (Borsi), Kabai, 
Hamar (Ungi)

Edző: Varga László
Varga László: Nagyon jó 

iramú 90 percet játszottunk 
egy nagyon jó csapat ellen. 
Gratulálok a csapatnak. A sé-
rülése miatt Németh Mihály-
nak mihamarabbi jobbulást 
kívánok.

U15-ös korosztály: Hajdú-
szoboszló – Karcag 2:0 (1:0)

Karcag: Bajusz, Mészáros 
(Szendrei), Mester, Majláth, 
Tóth, Kovács, Terjék, Nábrádi 
(Farkas), Balogh D. (Szabó E.), 
Györfi, Balogh J.

Edző: Kemecsi László
Kemecsi László: Sajnos 

mind a két mérkőzésünket a 
mai napon döntően befolyá-
solták a játékvezetők ítéletei. 
Felpaprikázódott hangulatban 
ért véget a meccsünk, amelyen 
minden volt: meg nem adott 
11-es és gól, valamint kiállítá-
sok, szurkolókra rázárt lelátó, 
rendőrrel való fenyegetés. Szo-
morú, hogy ilyenek egy ifjúsá-
gi mérkőzésen előfordulhat-
nak.

U 13-as korosztály: Hajdú-
szoboszló – Karcag 3:0 (1:0)

Karcag: Karsai, Csontos, 
Tóth G., Nagy D., Erdős, Tóth 
R., Balajti, Moga (Szabó), Ka-
tona (Sipos), Farkas, Balla (Fá-
bián)

Edző: Moga Lóránt
B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság
RENDŐRSÉGI HÍREKRENDŐRSÉGI HÍREK

Gázolaj
2012. október 31-én az éj-

szakai órákban a Gyarmati út 
és a Vasút utca kereszteződé-
sében egy fiatalember által ve-
zetett személygépkocsit vont 
ellenőrzés alá a járőr. A gép-
kocsi átvizsgálása során a jár-
műben nagyobb mennyisé-
gű, ismeretlen eredetű jövedé-
ki terméket – gázolajat – talál-
tak. A jármű vezetőjét – mivel 
a gázolaj tulajdonjogával nem 
tudott elszámolni – előállí-
tották a kapitányságra. Itt, a 
meghallgatása során elmond-
ta, hogy a gázolaj lopásból 
származik, azt egy teherau-
tó sofőrtől vásárolta - -és már 
nem is első alkalommal volt 
ilyen. Mivel a gázolaj értéke 50 
ezer forint alatt volt, a férfi el-
len tulajdon elleni szabálysér-
tés miatt eljárás indult.

Gereblyézés
Október 27-én valamivel éj-

fél után érkezett bejelentés a 
kapitányságra, hogy Karcag 
külterületén egy halastónál az 

őrök haltolvajokat tartanak 
vissza. A rendőrök a helyszín-
ről három férfit állítottak elő, 
akik addig huszonkét darab 
pontyot zsákmányoltak. A ha-
lakat azonban nem a szokásos 
módszerrel, tehát halászat-
tal vagy hagyományos hor-
gászattal, hanem tiltott mód-
szerrel, ún. gereblyézéssel fog-
ták, ami kimeríti az állatkín-
zás bűncselekmény törvényi 
tényállását. A három elköve-
tő ellen lopás tulajdon elleni 
szabálysértés miatt indult eljá-
rás, emellett – állatkínzás vét-
sége miatt – büntető eljárást is 
indítottak ellenük. Az előál-
lított személyek a bűncselek-
mény elkövetését elismerték, 
ezért őrizetbevételükre nem 
került sor.

Itt kell megemlítenünk azt, 
hogy minden esetben nagyon 
fontos, hogy a bűncselekmény 
észlelésekor azonnal értesít-
sük a rendőrséget. Ez esetben 
a halőrök ébersége mellett az 
időben kapott értesítés segített 
abban, hogy az elkövetők elő-
állításra kerülhettek.

Meghívó
A „Gyermekünk Mosolya - Egészséges Gyermekekért” Ala-
pítvány és a Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai 
Szakszolgálat tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 

2012. november 17-én (szombaton) 
14:00 órakor kezdődő OVI-GÁLÁRA, 

mely a Déryné Kulturális Központ földszinti termében 
kerül megrendezésre.

A gálán műsorral kedveskednek óvodásaink és az óvónénik.
Felnőtt jegy: 500 Ft – Gyermek jegy: 250 Ft
Kérjük, támogassák az alapítványon keresztül a karcagi 
óvodásokat.
Az alapítvány kiemelten közhasznú.
Adószám: 18829417-1-16
Számlaszám: 10404522-45211869-00000000
Bővebb felvilágosítás a következő telefonszámon kapható: 
Halász Andrásné Tel.: 30/573-0578. Gulyás Ferencné: Tel.: 
59/503-324.

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


