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Magyarország legszebb konyhakertjei 2013

A ház körüli kiskert, a kony-
hakert nem új találmány. Ko-
rábban minden udvaron ott 
díszlettek, s csak mintegy 
két évtizede kezdtek eltűnni, 
amikor a „multi” kereskedel-
mi cégek és áruházak elözön-
lötték a vidéket. Akkortól 
kezdve egyre több udvarban a 
pázsit és a virágoskert lépett 
a zöldséget termő konyhakert 
helyére.

A kertművelés válságát a 
város körüli zártkertek eseté-
ben is megfigyelhetjük. Ezek-
ben sokfelé csak gyom nő, for-
galmi értékük pedig vészesen 
leesett, ami azt jelenti, az ér-
deklődés és gondoskodás in-

nen is visszavonulóban van. 
Országos jelenség ez, jegyez-
te meg pénteki beszédében dr. 
Fazekas Sándor vidékfejlesz-
tési miniszter. A minisztéri-
um felmérése szerint ugyanis 
manapság 200 ezer hektárnyi 
kertterület áll parlagon. Nem-
zetgazdasági szempontból is 
érzékelhető változás lenne, te-
hát, ha a konyhakertek vissza-
kapnák régi megbecsülésüket.

Kovács Szilvia alpolgár-
mester tavaly tavasszal hir-
dette meg Karcagon a leg-
szebb konyhakertek városi 
versenyét, amelynek azonban 
egyik célkitűzése már ekkor is 
az volt, hogy „a vidéki porták 

kapják vissza régi arcukat, és a 
pázsit, a dísznövények mellett 
a veteményeskerteknek is jus-
son bennük hely. Alig néhány 
éve még hozzátartozott a vidé-
ki udvarokhoz a konyhakert, 
mely szinte egyik pillanatról a 
másikra tűnt el a portákról. Jó 
lenne, ha ez a folyamat vissza-
fordulna, és a családok ismét 
termelnének zöldségeket a sa-
ját konyhájukra. Ez nem csak 
gazdasági, hanem szemlélet-
beli kérdés is” - foglalta össze 
a távlati célokat Kovács Szil-
via. A karcagi versenyhez még 
a nyár folyamán újabb telepü-
lések csatlakoztak, s a kezde-
ményezés sikerét látva, a nyár 
végétől kezdve már a konyha-
kert verseny országos szint-
re emelése volt az újabb elha-
tározás. Ez az utóbbi meg is 
született, s a múlt héten, no-
vember 9-én, pénteken a kar-
cagi Városháza adott helyet a 
„Magyarország legszebb kony-
hakertjei, 2013.” pályázatot ki-
hirdető rendezvénynek.

Folytatás az 5. oldalon

Megnyílt a múzeum állandó kiállítása
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!

November 9-én dél-
után több száz érdeklődő 
jelenlé tében megnyitották a 
Györffy István Nagykun Mú-
zeum új állandó kiállítását.

Az 1906 óta épített, majd a 
háborús pusztítások miatt az 
1950-es években teljesen új 
alapokra helyezett és újjáépí-
tett múzeumi gyűjteményből 
az elmúlt 106 év alatt számta-
lanszor rendeztek időszaki tár-
latot, ám állandó kiállítással 
csak a megfelelő épületek bir-
tokbavételével nyílt mód – hal-
lottuk dr. Nagy Molnár Mik-
lós igazgató köszöntőjében. Az 
intézmény előbb a Horváth 
Ferenc utca 7. szám alatt ka-
pott erre alkalmas helyisége-
ket, 1969-ben azonban onnan 
is tovább, az új kórházba ke-
rült sebészeti osztály helyé-
re, a bogdi Papp kúriába köl-
tözött. Itt nyílt meg 1973-ban 

a dr. Bellon Tibor által megál-
modott Nagykunsági Króni-
ka című kiállítás. Ez harminc 
évig változatlan állapotban volt 
látható, egy évtizede azonban 
változtatásokat hajtottak vég-
re rajta, létrehozva a kunok ős-
történetével bővített, A kunok 
évszázadai című kiállítást.

A 21. századi elvárások új ál-

landó kiállítást követeltek – így 
jött létre a most megnyitott, A 
kunok öröksége – Népélet a 
Nagykunságban című állan-
dó kiállítás. (Ismertetőnket l. a 
Karcagi Hírmondó 2012. no-
vember 9-i (37.) számában.)

A karcagi Zeneiskola 2005-
ben vette fel a nagy magyar 
zeneszerző Erkel Ferenc ne-
vét, s a névadó ünnepség al-

kalmával helyezték el a Szabó 
József utcai iskolaépület falán 
Erkel domborművét, amit az 
idén november 8-án – a szüle-
tésnapra emlékezve - tehát he-
tedik alkalommal koszorúz-
tak meg.

- Mint számos más intéz-
mény Karcagon vagy az or-
szágban, nekünk is sok-sok 
kihívással teljesek a minden-
napjaink – mondta kérdésünk-
re Plósz Csilla igazgatónő. - 
Igyekszünk ezeket a kihíváso-
kat megoldani és megfelelni a 
növendékeink és a tágabb kör-
nyezetünk által támasztott el-
várásoknak.

- Mennyiben játszik szerepet 
ebben a megfelelni akarásban 
az erkeli életmű?

- A legnagyobb hazafias ze-
neszerzőnk, akinek nemcsak a 
magyar Himnuszt köszönhet-
jük, hanem a magyar operát 

is. Tudjuk számos operája van 
– a Bánk bán, a Hunyadi Lász-
ló etc. - ami a magyarságot, a 
magyarságtudatot fejezi ki. 
Zeneművészeti értéke mellett 
tehát ezért is nagyon fontos 
valamennyiünk számára. Az 
iskola pedagógiai programjá-
ban igyekeztünk a tananyagot 
úgy összeállítani, hogy a nö-
vendékek megismerkedjenek 
Erkel életével és műveivel.

A születésnapi koszorú-
zás után kezdődő tanári-nö-
vendéki előadáson elsősorban 
magyar szerzők művei hang-
zottak el. Bevezetőül az isko-
la klarinétegyüttese Erkel Hu-
nyadi László c. operájából ját-
szott egy részt.

Elek György

Koszorúk Erkel 
születésnapján

Folytatás a 2. oldalon

ÁLTALÁNOS 
KÖZMEGHALLGATÁS

Karcag Város Önkormányzat Polgármestere értesíti a 
város lakosságát, hogy 

2012. november 29-én (csütörtökön) 15 órai kezdettel
Karcag Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 általános közmeghallgatással egybekötött 
ülést tart, 

a Városháza 1. sz. tanácskozó termében. 
(Karcag, Kossuth tér 1.)

Az általános közmeghallgatáson – a napirendek megtár-
gyalása előtt – az állampolgárok és szervezetek képviselői 
közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.
A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel vá-
runk.

Dobos László
polgármester

Programnyitó Karcagon
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Ködös 

illúzió(k)
Teljesen egyetértek a Hírmondó 

előző számában, az 5. oldalon meg-
jelent „Borzalomblokk” c. írás szer-
zőjének lényegi konklúzióival, de 
eszembe jutatta az egykori szoc. re-
ál korszak ”borzalom-palástolását” is. 
Az írás szerzője, -dh-, helyesen „bor-
zalom-bizniszt” említ, amely manap-
ság, különösen a bulvársajtóra jel-
lemző, mert valóban a szörnyűségek 
és a borzalmak felturbózott hírei-
ből, képsoraiból élnek meg. (Az per-
sze külön szociológiai elemzés tár-
gya lehetne, hogy a nagy többség 
hogyan viszonyul mindehez.) Annak-
idején, a puha jelzővel illetett kádári 
diktatúra írott és elektronikus sajtójá-
ban volt bizonyos „visszafogottság”. 
Nem voltak véres, szörnyű hírekkel, 
képsorokkal teli oldalak. Ám, ha be-
legondolunk, a világ akkor is borzal-
mas és kriminális volt. Ha példákat 
kéne fölsorolnom, napestig sorolhat-
nám. Csupán néhányat: borzalmas 
képsorokat lehetett volna összeállíta-
ni az ’57-es megtorlásokról is itthon-
ról, a világból meg a koreai és a viet-
námi szörnyűségekről. Említhetném 
azt az időszakot, amikor még nálunk 
is érvényben volt a halálbüntetés. 
Vagy más, szörnyűséges eseteket: pl. 
Elbert János műfordító titokzatos Ba-
latonba fúlását, vagy Vályi Péter mi-
niszter (!) diósgyőri balesetét, stb. 
Szóval, az egy másik véglet volt: csu-
pán azért, hogy a legvidámabb ba-
rakk lakói a sajtó tükrében szocialista 
optimizmussal szemléljék a jelent, és 
a „való világot”. (Nem utolsó sorban 
azért, hogy így induljanak munkába, 
különösen a szocialista brigádokba.)

Kétségtelen, jelenünkben a világ 
valóban kegyetlenebbnek és bor-
zalmasabbnak tűnik (bár szerintem 
mindig hasonló volt), és egy dolog-
ban tényleg az: a természeti kataszt-
rófák, (vagy emberi mulasztásokból 
következő vörösiszap-ömlés, cián-
szennyeződés, stb.) vonatkozásában. 
(Annakidején földrengésekről voltak 
általában beszámolók, a földi-, légi-, 
vízi közlekedési szerencsétlensége-
ken kívül.)

A napokban viszont megnéztem 
egy netes körlevelet, amely a Sandy 
hurrikán képeit mutatta be. Telje-
sen visszafogott volt a diasorozat, 
Jean Michael Jarre, Oxygén c. mu-
zsikájával aláfestve. Megrázó ké-
pek, egyik-másik valóban szörnyűsé-
ges, ám nem lehetne rájuk azt mon-
dani, hogy „hatásvadász” célzatúak. 
(Sőt, azt is bemutatta, milyen szerve-
zetten készültek föl erre az amcsik.) 
Néhány politikai ballibes elemző azt 
jósolta: lehet, ez a hurrikán elsöpri 
majd Obamát is. De ez hamis illúzió-
nak bizonyult. (Romny bukott el.) A 
katasztrófa képek mögött pedig föl-
sejlett egy nagy ország nagyon fe-
gyelmezett arca is. 

Bár lehet, ez is egy ködös illúzió…
- ács -

HÍREKHÍREK
Véradás

Szeretettel hívunk és 
várunk mindenkit 

váradásra 2012. 
november 21-én 
szerdán 10:00 – 

15:00 óráig a karcagi 
Művelődési Házba.
Segítségüket előre is 

köszönjük!

Nyílt nap
A Karcagi Nagykun Refor-

mátus Gimnázium, Egészség-
ügyi Szakközépiskola és Kol-
légiumban nyílt nap lesz 2012. 
november 19-én hétfőn 8 óra-
kor. 17 órától tájékoztató szü-
lői értekezletet tartunk.

Szeretettel várjuk az érdek-
lődőket!

Meghívó
Szeretettel hívunk minden-

kit a Szent Erzsébet kápol-
na búcsújára, mely novem-
ber 19-én 17 órakor kezdődik. 
A szentmisét Juhász Ferenc 
gyöngyösi plébános úr celeb-
rálja.

TÉRSÉGI 
KÖZÉPISKOLÁK 

BÖRZÉJE
PÁLYAVÁLASZTÁSI KI-

ÁLLÍTÁS a Déryné Kulturá-
lis Központ II. emeleti nagyter-
mében 2012. november 22-én 
(csütörtök) 10-15 óráig.

A pályaválasztás, pályakor-
rekció előtt álló fiatalok részé-
re kívánunk segítséget nyújta-
ni e rendezvényünk megszer-
vezésével, megkönnyítve ezzel 
a szülők döntését és a pedagó-
gusok munkáját is.

Meghívott kiállítók: Kar-
cag, Mezőtúr, Kisújszállás, 
Túrkeve, Szolnok, Kenderes, 
Törökszentmiklós, Kunhegyes, 
Tiszafüred, Püspökladány, 
Eger városokban működő kö-
zépiskolák.

A rendezvény látogatása díj-
talan.

- „A Nagykun Múzeum név-
adója, Györffy István néprajz-
tudós, városunk híres szülötte 
azt vallotta, hogy: ‚A magyar-
ság nem a test, nem a vér, ha-
nem a lélek kérdése.’ Mennyi-
re igaz ez a gondolat!” - mond-
ta megnyitó beszédében dr. 
Fazekas Sándor vidékfejlesz-
tési miniszter. - „Olyan idő-
ket élünk, amikor szükségünk 
van látható jelekre! Szüksé-
günk van arra, hogy időnként 
ez a „lélek” testet, formát, ala-
kot öltsön úgy, mint a Múzeum 
állandó kiállításában. Meg-
győződésem, hogy csak azok 
a nemzetek kerülnek ki győz-
tesen a világot megmozgató és 
átrendező pénzügyi és gazda-
sági válságból, amelyek a vi-
déki hagyomány sziklaszilárd 

alapjaira építik a harmadik 
évezredet.” A miniszteri meg-
nyitó után dr. Vigh Annamá-
ria, az EMMI Közgyűjteményi 
Főosztálya főosztályvezetője 
szólt a közönséghez. Beszédé-
ben a közgyűjteményekre há-
ruló feladatokat, illetve a köz-

gyűjteményekkel kapcsola-
tos tennivalókat emelte ki, be-
lefoglalva, hogy a jövő évtől a 
múzeumi gyűjtemények a me-
gyei szervezettől az illetékes 
önkormányzatok tulajdonába 
és kezelésébe kerülnek át.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

A kunok öröksége

Jó ideje keresem a választ egy kérdésre: va-
jon hogyan, milyen módon tiszteli az ősöket az 
az ember, aki az élőket, a közelében lévőket – 
akiket segítenie illenék – folyamatosan, hétről-
hétre névtelen leveleivel zaklat, sérteget, fenye-
get, gyaláz, róluk valótlanokat állít.

Teszi ezt fáradhatatlanul, mintha ez lenne a 
munkája, amiért bérezés jár. Gyűlölködése, fe-
nyegetése szűnni nem akar, egyre magasabb 
hőfokon ég! Szereti mondanivalóját ismétel-
getni, hátha így igazzá válna!

De miért is nem meri vállalni a nevét? Ez 
teljesen világos: Ő is tudja, hogy állításai valót-
lanok, becsületbe gázoló rágalmak, s ezért ko-
moly büntetés járna!

Ilyenre csak az olyan ember képes, aki saját 
magát sem tiszteli annyira, hogy a szüleitől ka-
pott nevét használja, ezzel vállaljon felelőssé-
get állításaiért. Akkor hogyan is van az ősök 
tisztelete az ilyen embertípusnál? Szent István 
királyunk az alábbi intelmeket intézte fiához, 
amelyek örök érvényűek, amelyek számunkra 
is kötelezőek lennének még ezer év múltán is.

„Légy becsületes, hogy szándékosan soha, 
senkit gyalázattal ne illess!” „Mindenütt és 
mindenekben a szeretetre támaszkodj, mert a 
szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldog-
sághoz!” Bizony, bizony, a névtelen gyalázko-
dónak a fentiek ismeretlenek.

Hogyan tisztelheti Ő az ősöket? Megtalál-
tam az egyszerű választ: SEHOGY!

Hiszen rosszindulata, gonoszkodása, gyűlöl-
ködése nem engedi a nemes emberi érzéseket.

Az ősök tiszteletének folyamatos hangozta-
tása furcsán hangzik olyan szájából, amelyből 
a gyalázkodás árad. Az ősöket az tudja csak 
tisztelni, aki a mindennapjainkban jó szándé-
kú, jó cselekedeteket visz végbe, igaz hitet gya-
korol, embertársai segítségére mindig készen 
áll, megbecsüli mások munkáját.

Akinél mindezek ismeretlen fogalmak, ne 
szajkózza az ősök tiszteletét, mert az tartalom 
nélküli üres szólam. Inkább végezzen önvizs-
gálatot, az sohasem késő!

Gulyás Zsolt
plébános

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

Ősök tisztelete…

Tisztelt Vállalkozó, Tisztelt Cégvezetés!
Tisztelettel értesítjük és meghívjuk a Kamaránk által szervezett 
karcagi Vállalkozói – gazdaságfejlesztési - szakhatósági Fórumra.
A rendezvényre 2012. november 22-én 13:00-kor kerül sor a Pol-
gármesteri Hivatal I. sz. Tanácstermében.
A programban bemutatásra kerülnek a kamara hazai és nemzetkö-
zi üzleti partnerkeresési, ill. fontosabb gazdaságfejlesztési szolgálta-
tásai.
Ugyancsak a program részét képezi, hogy a vállalkozások műkö-
dését ellenőrző megyei szakhatóságok képviselői tájékoztatót tar-
tanak az ellenőrzési tapasztalatokról, figyelemfelhívást adnak a jel-
lemző hiányosságokra és az előírások változásaira.
Az aktuális gazdaságfejlesztési pályázatokról a Széchenyi Program-
iroda munkatársai fognak tájékoztatni.
Fontos! Az előadásokat követően az előadókkal személyes konzul-

tációra is lesz lehetőség.
Részvételi feltételek: A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráci-

óhoz kötött!
Kérjük, részvételi szándékát a gazdasagfejlesztes.kamara@

jnszmkik.hu e-mail címre jelezni!
Részvételében bízva, érdeklődésére számítva tisztelettel várjuk 

mielőbbi regisztrációs jelentkezését!
Üdvözlettel:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
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Par la men ti Nap ló

Aki mostanában a magyar 
parlament környékén jár, lá-
zas munkát tapasztal minden-
ütt. Miután az épület Duna-
parti részét teljesen felújítot-
ták – közel 20 év alatt -, most 
a Kossuth téri oldal került sor-
ra. Több helyen is gerendákat, 
porvédőket lát a járókelő, lá-
zas munkával cserélik az öreg 
falakat. Annak idején ugyanis 
spórolás okán mészkőből épí-

tették az épületet, ez pedig az 
idő múlásával porlott, száz év 
alatt el is koszolódott. Ha eh-
hez hozzáteszem még a világ-
háború és az 56-os forradalom 
harcainak sebeit, akkor senki 
nem csodálkozhat a viharvert 
állapoton. Jómagam az elmúlt 
években elég sokszor mentem 
be a parlament déli oldala fe-
lőli kapun, ott bizony még a 

mai napig árulkodnak a golyó 
ütötte sebek a kíméletlen har-
cokról. Most itt is állványerdő 
született.

Másabb a helyzet az északi 
oldalon, vagyis a Margit-híd 
felé néző részen. Itt már szé-
pen látszanak az új, kicserélt 
kövek, nemrégiben bontották 
el az állványokat, hogy átte-
gyék a Kossuth tér irányába. 
Viszont itt indul meg a felszín 

alatti parkoló építése, ezért az 
északi oldal előtti részen már 
eltüntettek mindent, sőt, el-
kezdődtek a bontási munkák. 
Itt volt korábban a vitatott 
történelmi megítélésű Károlyi 
Mihály szobra, most se szo-
bor, se játszótér, se park, min-
denhol munkások és munka-
gépek.

Az Országház ugyanis 

szó szerint is az ország háza 
kell, hogy legyen. Olyan hely, 
amely nincs elzárva a látoga-
tók elől, ahol a turista kultu-
rált körülmények között vár-
hat a bejutásra, nem esőben, 
hóban és szélben, ahogy most. 
Ahol a vidékről érkezők busza 
meg tud állni, és nem kilomé-
terekről kell odasétálni. Ahol 
a külföldi értelmes felvilágosí-
tást kap a látogatás módjáról. 
Ahol a tér nem egy egyszerű 
aszfaltozott parkoló, sok-sok 
autóval, hanem virággal, fával, 
zölddel, szobrokkal harmoni-
kusan megépített hely. Arról 
most nem is érdemes beszélni, 
hogy kordon kell-e, vagy sem? 
Ez az előző időszak bunker-
politikájának volt szülemé-
nye, amely fizikailag mutatta 
hogyan is vannak kirekesztve 
az emberek a demokrácia gya-
korlásából.

Szóval régen vártunk már 
erre a munkára. Hallom per-
sze az ellenzők véleményét: mi-
ért most, válság idején? Azért, 
mert ha belegondolunk en-
nek az épületnek az elmúlt száz 
évébe, akkor sosem volt olyan 
időszak, amikor ne hivatkoz-
hattunk volna válságra, bajra, 
gondra. Ha arra várunk, hogy 
a gond elmúljon, sosem kezd-
jük el a felújítást. Akkor még 
sokáig lehetne szégyenkezni, 
az ország első épületének álla-
pota és környezete miatt.

Varga Mihály

Parlamenti dilemmák

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

November 17-18. Dr. Godó Zoltán Kg., Kőrös u. 40. Tel.: 06/30-218-5722.
November 24-25. Dr. Magyar György Kg., Hajnal u. 22. Tel.: 06/30-852-0465.

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,  Városháza 2. szoba

Kovácsné 
Kerekes Katalin  3. választókörzet  november  20-a 17 óra,  Városháza 2. szoba

Gyurcsek János  4. választókörzet  minden hétfőn 8 – 10 óráig,  Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  minden kedden 14.30 - 16.30,  Városháza 5. szoba

Pánti Ildikó  8. választókörzet  november 19-e 15 óra,  Kádas György 
   Általános Iskola, 
   Kisújszállási út 45.

Meghívó
A 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője lakossá-
gi fórumra hívja és várja a választókerület lakóit és az ér-
deklődőket.
Időpontja: 2012. november 26. (hétfő) 16:30 órai kezdettel.
Helye: Kádas György Általános Iskola és Szakiskola étter-

me (a szokott helyen: Kisújszállási u. 45.)
Témája: Karcag 2013. január 1-jétől járási székhely lesz. A 

közigazgatás átszervezéséből adódó változásokról tart tá-
jékoztató az adott témában Rózsa Sándor, Karcag város 
jegyzője.

A fórumon bemutatkozik: - Tóthné Kovács Márta óvoda-
pedagógus mesemondásával

 - Juhász Ágnes könyvtáros könyvújdonságokat ajánl a 
karácsonyi ajándékozásra vásárlással egybekötve.

Minden érdeklődőt tisztelettel és szeretettel hív és vár:

Pánti Ildikó
a 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője

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.

Közérdekű információ

Értesítjük a Tisztelt közlekedőket és a lakosságot, hogy vas-
útépítési munkák miatt a lent jelzett időpontokban a Kar-
cag, Füzesgyarmati úton (4206.j. összekötő út) lévő vasúti 
átjáró le lesz zárva. A terelés jelzőtáblás forgalomirányítás 
mellett történik ez idő alatt.

2012.11.21 23:00 - 2012.11.22 05:00 vágányszabályozás
2012.11.23 23:00 - 2012.11.24 05:00 vágányszabályozás
2012.11.24 23:00 - 2012.11.25 05:00 vágányszabályozás

Ideiglenes terelőút: Karcag-puszta bekötőút (34103.j.ök. út).

Az építési munkák során előfordulhatnak kisebb fennaka-
dások, időbeni kisebb tolódások, melyről a kivitelező cég 
folyamatosan tájékoztatást ad.

A fentiekkel járó kellemetlenségekért szíves megértésüket 
és türelmüket kérjük.

K-P 2011 Konzorcium
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Kunhalom Polgári KörKunhalom Polgári Kör

Újra színpadi produkciónak 
tapsolhattak a kör nézői no-
vember 12-én, amikor a Nagy-
kun Református Gimnázium 
diákszínpada volt a meghívott 
vendég. A kb. negyedórás vi-
dám produkciót a Mediátor 
TV is rögzítette, ami növelte a 
kezdeti izgalmat. A Rátóti csi-
kótojás c. jól kidolgozott népi 
komédiában tizenegy tanuló 
szerepelt jelmezben. A fősze-
replők voltak: Varga Vivien, 
Tóth Nikolett és Kovács Ber-
nadett. Külön dicséret illeti az 
ízes tájnyelvi beszédéért Tóth 
Máriát. Korábban már siker-
rel mutatták be ezt a darabot 
az Öregdiák találkozón, sőt 
Várasfenesen, az erdélyi szór-
ványmagyarság központjában 
is az ottani rendezvényköz-
pont megnyitóján. A szerep-
lő diákoknak az egy napos ki-
rándulás nagyon tetszett, hi-
szen alkalmuk volt körülnézni 
Nagyváradon, s emlékezetes 
marad számukra a vendéglá-
tók szeretetteljes gondoskodá-
sa, amelyet a vasárnapi iskola 
magyar tanárai minden alka-
lommal tapasztalnak.

A Domjánné Nagy Tünde 
tanárnővel folytatott beszélge-
tésből kiderült, hogy miután 
magyar-könyvtár szakosként 
elvégezte a drámajáték tanfo-
lyamot, 12 évvel ezelőtt élet-
re hívta a Főnix Diákszínpa-
dot. Szívesen emlékszik vissza 
az általa ’nagy generációnak’ 
nevezett tanítványaira, akik-
kel sikeresen szerepeltek adap-
tált és saját maguk által írt da-
rabokkal, pl. Karinthy Frigyes 

Visszakérem az iskolapénzt c. 
művével, s A csavargók éjsza-
kája c. karácsonyi előadás-
sal. A jelenlegi társulat 9. osz-
tályos új diákokkal is bővült. 
Bemutatkozásukkor elmond-
ták, hogy már korábban is 
foglalkoztak színjátszással a 
Kováts Mihály és a Györffy 
Ált. Iskolákban, meg a Déryné 
színjátszó körében, s hozzátet-
ték, hogy szeretik a vidámsá-
got, hobbi számukra a dráma-
játék. Domjánné tanárnő ki-
emelte az előadáshoz vezető út 
fontosságát, hiszen a felkészítő 
játékok az önnevelés eszközei, 
érthető beszédre, bátor kiál-
lásra, mozgáskultúrára nevel-
nek. Ezeknek a készségeknek 
később is hasznát vehetik, pl. 
vizsgákon és állásinterjúkor. 
Terveikben zenés darab be-
mutatására is gondolnak. To-
vábbi kellemes és eredményes 
időtöltést kívánunk!

November 19-én, hétfőn 
fél hattól a Déryné Kulturális 
Központ első emeletén Pintér 
Zoltán Árpád, a helyi refor-
mátus gimnázium tanára lesz 
a kör előadója, aki a karcagi 
Városháza építésének 100 éves 
évfordulójára végzett kutatá-
sairól beszél kivetített anya-
gok felhasználásával. A hely-
történet iránt érdeklődőknek 
különösen ajánljuk. Ugyanak-
kor kérjük a Kunhalom Pol-
gári Kör tagjait, hogy sürgős 
határozathozatal miatt feltét-
lenül jelenjenek meg ezen az 
összejövetelen, amikor fontos 
közgyűlést is tartunk!

V. Gy.

Főnix Diákszínpad

Egészség –környezetvédelem 
–energiatakarékosság: szoros 
egységet alkot. Ennek jegyében 
telt el nálunk 2012. október 27-
e az alsós tanulók számára.

A 3. - 4. osztályos gyerekek 
aktívan bekapcsolódva vehet-
tek részt a TIGÁZ szervezésé-
ben egy interaktív előadáson, 
ahol a téma az energiatakaré-
kosság, a felnövekvő generá-
ció környezettudatos nevelése 
volt. A foglalkozás fő részében 
egy „élő” társasjáték szereplői 
lehettek tanulóink, ahol még 
nyeremény is várt a legügye-
sebbekre. Ezúton is köszönet a 
munkatársak felkészült, játé-
kos, gyerekközpontú munká-
jukért, illetve az itt hagyott tár-
sasjátékokért!

A nap további részében, a 
már hagyományosnak számí-
tó Ősz köszöntő és Egészség-
nevelési vetélkedőnk követke-

zett Tóth Éva tanító irányításá-
val. A csapatok totót töltöttek, 
plakátot készítettek, puzzle já-
tékot játszottak. Az elméleti is-
meretekben az egészséges táp-
lálkozás, tisztálkodás, fogápo-
lás fontosságára hívtuk fel a fi-
gyelmet, de a dohányzás káros 
élettani hatásairól is sok szó 
esett. És hogy ne csupán be-

széljünk az egészség megőrzé-
séről, vidám sorversennyel zá-
rult a vetélkedőnk.

Reméljük, hogy a progra-
munkon résztvevő gyerekek 
hasznosítani fogják a megszer-
zett tudást!

Ujvárosiné Hanuszka 
Katalin

tanító

Komplex nap az Arany János Tagiskolában

A zsúfolásig megtelt díszte-
remben Dobos László polgár-
mester köszöntője után dr. Fa-
zekas Sándor vidékfejlesztési 
miniszter hívta fel a figyelmet 
a konyhakertekben, illetve a 
házi zöldségtermesztés hagyo-
mányaiban rejlő lehetőségekre. 
„Meggyőződésem, hogy kivá-
ló elképzelés a konyhakertekre 
ráirányítani a közvélemény fi-
gyelmét – mondta a miniszter. 
- … A mai világban, amikor 
az élelmiszerek ára emelkedik, 
amikor bizony sokan nagyon 
nehezen tudják előteremteni a 
betevőre a pénzt, akkor külö-
nösen aktuális találkozni azok-
kal a lehetőségekkel, amelyek a 
közvetlen közelünkben, a sze-
münk láttára kínálják a meg-
oldást.” Másrészt pedig, hang-
súlyozta dr. Fazekas Sándor: 
„a pénzügyi világválság idején 
konyhakertet művelni felér egy 

kisebb szabadságharccal, hi-
szen nem újabb adósságot ter-
melünk, hanem valódi értéket 
állítunk elő...” A legszebb kony-
hakertek versenye tehát „tisz-
ta, nemes versengés, nemcsak 
egymással, hanem az egekbe 
szökő élelmiszerárakkal is”.

A karcagi konyhakert ver-
seny eredményeiről és tapasz-
talatairól számot adó Kovács 
Szilvia előadása végén ismer-
tette és kihirdette az országos 
szintre kiterjesztett Magyar-

ország legszebb konyhakert-
jei 2013 című programot. A hi-
vatalos napirendeket követően 
kora délutánig tartó, szakmai 
kérdéseket érintő előadássoro-
zat kezdődött.

A karcagi rendezvény egy 
a kertprogrammal kapcsola-
tos konferenciasorozat kezdetét 
is jelentette. Legközelebb Püs-
pökladány (november 22-én) és 
Jászapáti (november 30-án) ad 
helyet hasonló rendezvénynek.

Elek György

A kertgazdálkodás bemutatása családunkban, ill. 
Karcag városban. A Könyvtárostanárok Munkaközös-
sége csatlakozva a Karcag városában elindított „A leg-
szebb konyhakertek” c. programhoz, pályázatot hirdet 
általános és középiskolai tanulók számára.

A pályázat célja: A tanulók személyes beszélgetések 
alapján (nagyszülőkkel, szülőkkel, rokonokkal, kerttu-
lajdonos ismerősökkel, szomszédokkal) lejegyzett ri-
portok, történetek keretében mutassák be a zártkertek 
történetét, a kertgazdálkodás jelenét és jövőjét. Mellé-
kelhetnek fotókat, rajzokat, illusztrációkat.

A részvétel módja: A pályaműveket 1 példányban 
10-15 gépelt oldalon A/4-es méretben fűzve, vagy kap-
csolva kérjük beküldeni iskolád könyvtárába.

Módszertani útmutató: Hol található a kertetek, 
honnan ered az elnevezése, örököltétek vagy vettétek, 
van-e rajta épület, valamint gyümölcsfák és szőlő, mit 

termeltek a kertben, hogyan hasznosítjátok a zöldsége-
ket, gyümölcsöket, szoktál-e segíteni?

Beküldési határidő: 2013. január 15.
Az értékelés szempontjai: a pályamunka tartal-

ma, esztétikai kivitele, az adatközlők megjelölése, kép-
anyag, érzelmi azonosulás a témával.

A legsikeresebb munkákat díjazzuk és terveink sze-
rint a témából a testvérvárosok tanulóival rendezett 
közös konferencián mutatjuk be.

A pályázathoz felhasználhatók megjelent írásos for-
rások is hivatkozások megjelölésével. Keressétek a 
könyvtárakban az ajánlott irodalmat.

A pályázatot az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hó-
napja keretében hirdettük meg.

Minden pályázónak eredményes munkát kívánunk!
Dr. Kasuba Jánosné

munkaközösség vezető

Folytatás az 1. oldalról

Pályázat
Zárkertek Karcagon

KözleményKözlemény
Százezer felnőtt kaphat támogatást 

informatikai és idegen nyelvi 
képzésekhez

Olyan projekt indul el, amelyre nagyságrendjét és célja-
it tekintve még nem volt példa Magyarországon. A felnőtt-
képzési program kiemelten kezeli a munkanélkülieket, a 
kismamákat, a romákat, a legszegényebb környezetben élő-
ket és a 45 év felettieket. A képzésre bárki jelentkezhet, aki 
elmúlt 18 éves és nincs nappali tagozatos, államilag finan-
szírozott középiskolai és felsőoktatási hallgatói jogviszonya, 
illetve nem vesz igénybe más, azonos témájú uniós képzé-
si támogatást. Az élethosszig tartó tanulás jegyében a kép-
zéseknek nincs felső korhatára. A jelentkezők a követke-
ző két évben az ország egész területén összesen 300 képző 
helyen tanulhatnak majd.

Az idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése 
elnevezésű uniós projekt keretösszege több mint 12,5 mil-
liárd forint. Egy jelentkező maximum bruttó 90 ezer fo-
rint képzési keretösszeg felhasználására jogosult. A hátrá-
nyos helyzetű kistérségekben élőknek csak 2 százalékos ön-
részt kell befizetniük, a többieknek 5 százalékos az önrész.

A képzésekről bővebb tájékoztató a www.tudasodajovod.
hu oldalon található.

Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Programnyitó Karcagon
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Az elmúlt időszak nemze-
ti ünnepeinek és megemlékezé-
seinek alkalmával számos mű-
sorban szót ejtettek nemzeti 
jelképeinkről és a magyar tri-
kolórról. Történészek és proto-
kollszakértők beszéltek példá-
ul arról, hogy mi a különbség a 
zászló és a lobogó között, és ar-
ról is, hogy milyen szabályokat 
kell betartani a zászlókat illető-
en egy-egy ünnepség alkalmá-
val. Azt is jó ötletnek tartottam, 
hogy október 23-án a központi 
ünnepség kezdetén a történelmi 
zászlók bevonulásakor mind-
egyiket bemutatták néhány 
mondatban. Bizony az elmúlt 
évtizedekben nem igazán fek-
tettek hangsúlyt ezen ereklyék 
megismertetésére, pedig a zász-
lóink története csaknem egy-
idős államiságunk történetével.

Például az Árpád-házi ki-
rályok korában a királyi zász-
ló egyet jelentett az országzász-
lóval, amely jellemzően a di-
nasztia vörös, vagy vörös-fehér 
színeit viselte. Később aztán 
– különösen a lovagi korban 
– elterjedté vált a zászlókon a 
címerek megjelenítése, amely 
a mai napig szokás. Általában 
az állami zászlókat különböz-
tetik meg a nemzeti zászlóktól 

ilyen formán. Azonban a triko-
lór a polgári kor időszakában – 
mint a polgári állam szimbólu-
ma – terjedt el Európában, vé-
gül a világ más részein is. (A 
legrégebbi 1848-as trikolórt, a 
„3-dik Honvéd Zászlóalj” zász-
laját ma a Hadtörténeti Múze-
umban őrzik.)

A magyar hagyomány sze-
rint zászlónak hívjuk azt, ame-
lyet rúdhoz rögzítenek, lobo-
gónak pedig azt, amelyet egy 
rúdra vonnak fel. A zászló il-
letve lobogó kezelését és tiszte-
letét a hagyományoknak meg-
felelően törvény szabályozza. 
Például, nem érheti a földet, 
vagy vizet, nem lehet asztalte-
rítőként és tárgyak letakarásá-
ra használni, ha pedig leeresz-
tik, el kell kapni mielőtt földet 
ér. A lobogót napkeltekor kell 
felvonni, és napnyugtakor kell 
leereszteni – éjszakára csak ak-
kor maradhat felvonva, ha meg 
van világítva. Az is egy érdekes 
és szerintem szép, méltóságtel-
jes hagyomány, hogy amennyi-
ben a zászló annyira megron-
gálódott, hogy használhatat-
lanná vált, gondoskodni kell az 
eltemetéséről, vagy elégetéséről 
– nézőközönség nélkül két ta-
nú jelenlétében.

Utána néztem annak is, 
hogy más nyelvekben meg-
különböztetik-e a zászlót a 
lobogótól. Az angol nyelv-
ben a zászlót leginkább a flag, 
banner vagy pennant szavak-
kal illetik, a lobogóra pedig a 
bunting, vagy stars and stripes 
(USA) szavakat használják. A 
németben hasonlóan die flagge 
(zászló), das banner (lobo-
gó) megkülönböztetés létezik. 
Azonban mindkét nyelvben 
használják a standard vagy die 
standarde szavakat megkülön-
böztetés nélkül erre is, arra is. 
Érdekes módon sem a franciá-
ban, sem pedig a lengyel nyelv-
ben nem találtam a lobogóra 
vonatkozó megjelölést, még az 
MTA szótárában sem.

A magyar az egyik legszíne-
sebb nyelv a világon, sok min-
denre több szavunk is léte-
zik. A lobogó szavunk mintha 
valami többet sejtetne, mint-
ha egy nép léte vibrálna ebben 
a szóban, úgy ahogy a zászla-
jában is. A vörös sáv az erőt, a 
fehér a hűséget, a zöld pedig a 
reményt szimbolizálja. Azt hi-
szem, a mai világban ennek a 
népnek mindháromra nagy 
szüksége van.

-dh-

Erő, hűség, remény

Még egy tájegység életé-
ben is nagyon ritka, egy város 
kultúrhistóriájában pedig ta-
lán megismételhetetlen alka-
lom az, amikor egyszerre kilenc 
helyi kiadású könyvre hívják fel 
a figyelmet. Hát egy ilyen ritka 
eseményre, kilenc könyv közös 
bemutatóra invitálták az érdek-
lődőket 2012.november 8-ára, a 
Nimród Biohotel konferencia-
termébe. A kilenc kötet egyéb-
ként – mivel folyóiratpéldány 
és gyűjteményes munka is akad 
közte, mintegy száz szerzőt ta-
kart. Ennyien 
gondolták úgy 
a közelebb és 
a távolabb el-
múlt időszak-
ban, hogy a 
Kunságról és 
a Kunságnak 
mond a n i v a-
lójuk van. A 
nem minden-
napi esemény 
előzményeiről dr. Örsi Juli-
annát a bemutató szervezőjét, 
több könyv szerzőjét és szer-
kesztőjét kérdeztük.

- Vajon minek köszönhe-
tő, hogy annyi lanyha esztendő 
után, most szinte áradtak a ben-
nünket érdeklő-érintő kötetek?

-2012 szerencsés évünk volt. 
Elsősorban is számos civil szer-
vezet vette fel a programjába 
egy-egy helyismereti, néprajzi 
vagy más, a tájhoz kapcsolódó 
könyv kiadását. És abban is sze-
rencsés évünk volt, hogy töb-
ben is nyertünk pályázatokat, 
amivel könyvkiadási projektet 
tudtunk megvalósítani.

Az Örsi Julianna szerkesztet-
te A Hagyományőrzés útján cí-
mű tanulmánygyűjteményt a 
világtalálkozóra, a Középpont-
ban a család című kétkötetes 
konferenciakönyv viszont nem-
régiben jött ki a nyomdából. 
Mindkettőt a Vidékfejleszté-
si Minisztérium támogatásával 
jelentette meg a Túrkevei Kul-
turális Egyesület, illetve a JNSz 
Megyei Tudományos Egyesület. 

Van a sorban egy tekinté-
lyes méretűre duzzadt folyó-
iratszám is. A Jászkunság c. fo-
lyóirat 2012. évi egyetlen szá-
ma – mondhatni – szinte év-
könyv terjedelmű lett. Ezt a 
Magyar Nemzeti Vidékhálózat 
támogatta – egyébként a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Tu-
dományos Egyesület folyóira-
ta. A Túrkevei Kulturális Egye-
sület támogatta a Szűcs Sán-
dor műveiből, Szűcs Sándor 
emlékére összeállított A pusz-
ta utolsó krónikása című gyűj-
teményes munkát is. (Ennek 
„ősbemutatója” a napokban 
Biharnagybajomban volt.)

A Nagykun Hagyomány-
őrző Társulás támogatásában 
két kötet jelent meg. „Világta-
lálkozós” könyv lett Szilágyi 
Miklós: Mezőváros és parasz-
ti kultúra című, negyven ta-
nulmányt tartalmazó kötete, és 
Elek György: Nagykun kapitá-
nyok a 16. századtól 1876-ig cí-
mű, a Nagykunság történeté-
ről enciklopedikus ismereteket 
közvetíteni kívánó tanulmánya.

Szintén civil szervezet, a 
Nagykun Nádor Huszár Köz-
hasznú Kulturális Egyesület 

vette gondjaiba Újj Péter két - a 
Zádor és Ágota valamint a Kún 
Erzsébet című - verses elbeszé-
lésének újra kiadását.

A bemutatón nemcsak kun-
sági munkákra hívták fel a fi-
gyelmet. Annak köszönhető-
en, hogy a Szűcs Sándor könyv 
„nem járt egyedül”, Püspökla-
dányban tavaly nyáron jelent 
meg Dorogi Márton néprajzku-
tató tanulmánykötete, a Hasz-
nos minden porcikája című, 
az idén pedig két karcsú kötet-
ben tették közzé Szűcs Sándor 
és Dorogi Márton leveleit, mint 
tudománytörténeti és kutatás-
történeti forrásmunkákat.

És hogy a hivatásos könyv-
kiadókról is szó essék: végre 
valahára elhagyta a nyomdát 
Mándoky Kongur István: Kunok 
és magyarok című életműköte-
te, amelyben a korán elhunyt 
tudós tanulmányai olvashatók. 
A Mándoky tanulmánykötetet 
a budapesti Molnár Kiadó je-
lentette meg.

Hát ez összesen kilenc könyv, 
ami összesen kb. száz szerzőt 
jelent, a tudományok közül pe-
dig a történettudomány, a nép-
rajz, a nyelvészet, a szociológia, 
a történeti demográfia, az iro-
dalomtudomány és a közgazda-
ság is képviselteti magát.

- Vagyis elég színes a paletta! 
– summázta dr. Örsi Julianna, 
akitől azt is megtudtam, hogy 
természetesen készülnek az 
újabb munkák. Egy riportkö-
tetet terveznek mai családi vál-
lalkozókkal, felkutatják a jövő-
re „évfordulós” 1863. évi nagy 
aszály emlékeit, és hát érik a 
Jászkunság következő, évkönyv 
méretű folyóiratszáma is.

Elek György

A Miskolci Egyetem ebben 
az évben hatodik alkalommal 
látta vendégül a Földtudomá-
nyi Konferencia középisko-
lai korosztályát 2012. novem-
ber 9 és 10-én. A konferenciá-
ra 12 magyarországi, felvidéki 
és erdélyi középiskola 28 tanu-
lója nevezett be és mérte össze 
tudását 4 szekcióban: környe-
zetvédelem-energia, felszíni-
és felszín alatti vizek, földtani-
földrajzi értékek, csillagászat-
meteorológia. Karcagot Kovács 
Miklós képviselte, aki a földta-
ni-földrajzi értékek szekcióban 
két előadást is tartott. 

A pályamunkákat előzete-
sen meg kellett küldeni egy ki-
vonat formájában, de a mun-
ka nehezebb része a konferen-
cia napja volt. A diákoknak 
előadásukat Power Point for-
mátumban kellett elkészíteni-
ük és bemutatniuk maximum 
15 perc időtartamban, majd ezt 
követte a vita és a hozzászólá-
sok. A karcagi diák két önálló 
kutatását és annak eredménye-
it mutatta be a konferencián. A 
Tilalmasról szóló helytörténeti 
és földrajzi jellegű pályamun-
kája a zsűri értékelése alapján 
az 5. helyet érdemelte ki, a má-
sik kutatási témája, amelyben 

a tanuló a karcagi Ecse-halom 
komplex földrajzi vizsgálatát 
végezte el, ugyanebben a szek-
cióban a 3. helyet érte el. Ez 
a téma elsőként itt, a miskol-
ci konferencián került bemu-
tatásra, amely nagy érdeklő-
dést, elismerést és bátorító tá-
mogatást váltott ki mind a zsű-
ri, mind a hallgatóság részéről. 
Kutatásának fókusza az Ecse-
halom vizsgálata, felmérése, 
kataszterezése, a halom katasz-
terezési felmérésének vizsgála-
tát egységesen, a dr. Tóth Al-
bert tanár úr által ajánlott és 
javasolt felmérési lista szerint 
végezte el. 

A halom feltérképezése so-
rán részletes elemzést készített 
az egyes kataszterezési szem-

pontok alapján, amelyek ma-
gukban foglalják a kutatá-
si munkájából levont követ-
keztetéseket is, a jövőben pe-
dig táptalajt adhatnak további 
kutatási tervek kivitelezésére. 
Az Ecse-halmot érintő kuta-
tási témájával és eredményei-
vel olyan természeti értéket si-
került feltárnia és bemutatnia, 
amely valóban felkeltheti min-
denki, nem utolsó sorban pe-
dig a saját korosztálya érdek-
lődését is a téma iránt, egyút-
tal kutatási tevékenységével si-
került felhívnia a figyelmet az 
Ecse-halom megvédésére és 
megóvására. Elsősorban men-
tortanárként szeretnék gratu-
lálni Kovács Miklósnak az el-
ért eredményekhez, kuta-
tó munkája, kitartása és a tan-
tárgyhoz való ragaszkodása 
dicséretes és példaértékű inde-
xe is lehet a szaktanári mun-
kának. Nem utolsó sorban pe-
dig szaktanárként szeretném 
megköszönni a Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázium, 
Egészségügyi Szakközépisko-
la és Kollégium, a Karcagi Re-
formátus Egyházközség, vala-
mint a tanuló szüleinek támo-
gatását.

MAJOR

Kilenc könyv

Monstre könyvbemutató 
Karcagon

VI. Országos Középiskolai Földtudományi Konferencia

Az Ecse-halom földrajzi vizsgálata hozott 
ezúttal sikert a refista Kovács Miklósnak
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November elején a Városi Sport-
csarnokban megkezdődtek a Kar-
cag Városi Kosárlabda Bajnokság 
Pingvin-Kupa küzdelmei. A 25 be-
nevezett csapat több kategóriában 
verseng majd több fordulón ke-
resztül a végső helyezésekért. Ter-
mészetesen nemcsak a csapatta-
gok, hanem a csapattagokat kísé-
rők, szülők, ismerősök számára is 
nagyszerű sportélményt biztosít ez 
a rendkívül népszerű rendezvény. 
A Karcagi SE utánpótláscsapatai-
nak tagjai még jobban megismer-
hetik egymást, bemutathatják meg-
szerzett tudásukat hónapról-hónap-
ra szurkolóik számára nem csak a 
bajnoki mérkőzéseken.

A versenysorozat már az első for-
dulóban sok izgalmas mérkőzéssel 
indult a következő eredményekkel.

„A” csoport - Nyílt kategória
Jelenleg még csak 4 csapat neve-

zett a Nyílt kategóriába. A felnőttek 
és a középiskolások küzdelmeiben 
kiemelkedően játszottak a „Nagy-
kun Refis„ Patrióták, akik két győ-
zelemmel mutatkoztak be.

Szakasz – Patriots 41:74 (9-13, 
6-21, 17-19, 9-21)

Tóth Botond (7), Tóth Roland 
(6), Papp János (2), Bézi Bertalan 
(19), Tóth Gergő (9), ill. Bokor Péter 
(21), Németh Márton (24), Németh 
Gergő (20), Gyökeres István (9).

Zsonglőrök - No Cry Is Bro 
83:24 (19-2, 29-6, 21-12, 14-4)

Kun Gábor (21), Elek Norbert 
(26), Vasca Ferenc (12), Tukarcs 
Sándor (9), Pádár Milán (15), ill. 
Kis Tamás (12), Rácz János (6), Bíró 
Adrián (2), Korda Attila (4).

No Cry Is Bro – Szakasz 30:59 
(10-12, 6-14, 6-17, 8-16)

Kis Tamás (16), Rácz János (10), 
Bíró Adrián (4), Korda Attila, ill. 
Tóth Botond (6), Tóth Roland (14), 
Papp János (14), Bézi Bertalan (8), 
Tóth Gergő (17/3).

Patriots – Zsonglőrök 62:26 
(16-4, 16-7, 12-10, 18-5)

Bokor Péter (16), Németh Már-
ton (24), Németh Gergő (22), Gyö-
keres István, ill. Kun Gábor (2), 
Elek Norbert (15), Vasca Ferenc 
(3), Tukarcs Sándor, Pádár Milán 
(6).

1. Patriots (4 p.), 2. Zsonglőrök 
(3 p.), 3. Szakasz (3 p.), 4. No Cry Is 
Bro.

B” csoport - Középiskolások
A középiskolásoknál a Flúgos 

csajok kezdtek a legjobban.
Kezdők - Flúgos Csajok 25:62 

(9-12, 8-15, 0-19, 8-16)
Kálmán Imre (3), Balogh Ádám 

(8), Krausz Zsolt (12), Puskás Má-
té (2), Hangyási Balázs, ill. Andrá-
si Tünde (14), Hérmán Szilvia (2), 
Örökös Tóth Csilla (28), Fehér Ma-
riann (18).

Flúgos Csajok – Sparta 55:47 (6-
12, 9-18, 24-10, 16-7)

Andrási Tünde (32), Hérmán 
Szilvia (2), Örökös Tóth Csilla (12), 
Fehér Mariann (9), ill Séta Gabriel-
la, Lippai Anna (14), Szarka Boglár-

ka (4), Kabai Diána (6), Székely Ale-
xandra (13), Hérmán Fruzsina (10).

Sparta – Kezdők 22:41 (5-17, 3-6, 
5-4, 9-14)

Séta Gabriella, Lippai Anna (10), 
Szarka Boglárka, Kabai Diána (1), 
Székely Alexandra (5), Hérmán Fru-
zsina (6), ill. Kálmán Imre (8), Ba-
logh Ádám (13), Krausz Zsolt (5), 
Puskás Máté (4), Hangyási Balázs 
(11).

1. Flúgos Csajok (4 p.), 2. Kezdők 
(3 p.), 3. Sparta (2 p.)

„C” csoport - Serdülők
A serdülőknél indultak a gyermek 

leányok is, így 6 csapat küzd majd a 
végső helyezésekért.

A „C”csoportban a fiúk (Bulls) 
kezdtek a legjobban, igaz csak hosz-
szabbításban győztek az első mérkő-
zésükön.

Májkrémes ropik - A Legyek 
31:71 (6-19, 6-22, 10-12, 9-18)

Bérczi Dóra (9), Varga Vivien (8), 
Bodnár Vivien (8), Egedi Lilla (6), 
ill. Rácz Lilla (20), Kerekes Hajnalka 
(38), Regényi Zsuzsanna (13).

A Legyek – Bulls 48:51 (11-10, 
5-9, 14-17, 16-10, 2-5)

Rácz Lilla (18), Kerekes Hajnal-
ka (21), Regényi Zsuzsanna (6), Pin-
tér Á. (3), ill. Lazányi Zoltán (8), Hi-
dasi Attila (16), Kovács Benedek (11), 
Bayarsaikhan Tsengel (8), Szentesi 
Ákos (8).

Bulls - Májkrémes ropik 41:20 ( 
17-6, 14-6, 6-6, 4-2)

Lazányi Zoltán (6), Hida-
si Attila (16), Kovács Benedek (8), 
Bayarsaikhan Tsengel (4), Szentesi 
Ákos (7), ill. 

Bérczi Dóra (4), Varga Vivien 
(8), Bodnár Vivien, Egedi Lilla (4), 
Magyari Diána (4).

1. Bulls (4 p.), 2. A Legyek (3 p.), 3. 
Májkrémes ropik (2 p.)

„D” csoport - Serdülők
A „D”csoportban a legszuperebb 

Nagy Kittinek köszönhetően a Super 
Girls csapata volt a legjobb.

Super Girls - A Szúnyogok 68:32 
(8-10, 10-11, 24-5, 26-6)

Nagy Kitti (36), Pintér Ágnes (20), 
Papp Enikő (8), Valner Zsófi (4), ill. 
Csíkos Lilla (6), Fehér Adrienn (12), 
Fodor Enikő (2), Pandúr Ágnes (12).

A Szúnyogok – Like 82:8 (14-0, 
8-0, 37-0, 23-8)

Csíkos Lilla (39), Fehér Adri-
enn, Fodor Enikő (14), Pandúr Ág-
nes (29), ill. Janó Alexandra, Lazányi 
Bernadett, Nagy Viktória (2), Ugrai 
Krisztina.

Like - Super Girls 16:114 (2-32, 
2-29, 4-29, 8-24)

Janó Alexandra (6), Lazányi Ber-
nadett, Nagy Viktória (10), Ugrai 
Krisztina, ill. Nagy Kitti (53), Pintér 
Ágnes (36), Papp Enikő (8), Valner 
Zsófi (17).

1. Super Girls (4 p.), 2. A Szúnyo-
gok (3 p.), 3. Like (2 p.)

E” csoport - Előkészítősök
Nagy versenyfutás lesz a 6 előké-

szítős csapat számára a verseny so-
rozat. A fiúk tűnnek a legesélyeseb-
beknek.

Basket Girls - Champion 1 50:42 
(16-10, 10-8, 12-12, 12-12)

Fórizs Fanni (24), Fodor Pálma 
(14), Wang Norina, Kovács D. (6), 
Tóth Krisztina (6), ill. Szabó Mihály 
(10), Fűtő Szabolcs (18), Vajó Gergő 
(2), Bencsik Dominik, Lukács Gá-
bor (12).

Delfinek - Basket Girls 44:38 (8-
4, 16-20, 8-8, 12-6)

Ekine Laura (24), Györffy Tünde, 
Ferenczi Magda (18), Szabó Szilvia, 
Szabó Gréta, Kovács Dóra (2), ill. 
Fórizs Fanni (12), Fodor Pálma (24), 
Wang Norina, Tóth Krisztina (2).

Champion 1 – Delfinek 36:14 
(10-6, 12-2, 6-2, 8-4)

Szabó Mihály (12), Fűtő Szabolcs, 
Vajó Gergő (10), Bencsik Dominik 
(4), Lukács Gábor (10), ill. Ekine La-
ura, Györffy Tünde, Ferenczi Mag-
da (4), Szabó Szilvia, Szabó Gréta (6), 
Kovács Dóra (4).

1. Champion 1 (3 p.), 2. Basket 
Girls (3 p.), 3. Delfinek (3 p.)

F” csoport – Előkészítősök
Ravasz Rókák - Hatos Csajos 

33:12 (9-3, 10-7, 4-0, 10-2)
Méhes Mónika (18), Havasi Vik-

tória, Gődér Edit (9), Federics Fru-
zsina (2), Somodóczki Dina, Fógel 
Fanni (4),

ill. Tóth Anna (7), Bencsik Dorina 
(2), Kardos Luca, Nagy Laura (3), 
Papp Csenge.

Champion 2 - Ravasz Rókák 
60:24 (10-10, 22-0, 20-4, 8-10)

Ökrös Tamás (8), Ferenczi József 
(10), Molnár János (32), Hodos Imre, 
Pataki Máté (10), ill. Méhes Mónika 
(14), Havasi Viktória, Gődér Edit (8), 
Federics Fruzsina (2), Somodóczki 
Dina, Fógel Fanni.

Hatos Csajos - Champion 2 
10:62 (0-12, 0-22, 0-20, 10-8)

Tóth Anna, Bencsik Dorina, Kar-
dos Luca, Nagy Laura, Papp Csenge 
(10), ill.

Ökrös Tamás (4), Ferenczi József 

(20), Molnár János (28), Hodos Imre, 
Pataki Máté (10).

1. Champion 2 (4 p.), 2. Ravasz 
Rókák (3 p.), 3. Like (2 p.)

„G” csoport - Minisek
A legkisebbeknél volt a legtöbb 

szurkoló, s a teltházas mérkőzéseken 
rendkívül szoros eredmények szü-
lettek a „G”-csoportban. A „H”-ban 
a Hajrá Farkasok kiemelkedtek cso-
portjukból. Hajrá legkisebbek!

Oroszlánok - Refi 1 2:4 (0-0, 0-4, 
2-0, 0-0)

Fodor Zsolt, Gánya Rudolf, Szél 
Dávid (2), Kovács Márton, Var-
ga Kata, Gerák Hanna, ill. Kálmán 
Balázs (2), Domján Tünde, Hopka 
Gergő, Kovács Lajos (2), Kiss Soma, 
Nagy Mónika.

Refi 1 – Pingvinek 4:6 (0-2, 2-0, 
2-2, 0-2)

Kálmán Balázs (2), Domján Tün-
de, Hopka Gergő (2), Kovács Lajos, 
Kiss Soma, Nagy Mónika, ill. Var-
ga Róbert (2), Hamar Ágoston (2), 
Simon Dominik, Suszter Péter (2), 
Kun Fanni.

Pingvinek – Oroszlánok 6:6 (2-
0, 2-2, 0-4, 2-0)

Varga Róbert (2), Hamar Ágoston 
(4), Simon Dominik, Suszter Péter, 
Kun Fanni, ill. Fodor Zsolt, Gánya 
Rudolf, Szél Dávid (6), Kovács Már-
ton, Varga Kata, Gerák Hanna.

1. Pingvinek (3,5 p.), 2. Refi 1 (2,5 
p.), 3. Oroszlánok (2 p.)

„H” csoport – Minisek
Villám Tigrisek - Hajrá Farkas 

10:24 (0-10, 4-2, 0-8, 6-4)
Antal László (2), Rigó Zol-

tán, Nagy Máté (4), Oláh Ferenc, 
Ferenczi Zsófi, Szendrei Nóra, ill. 
Dobos Levente (2), Tóth Patrik (16), 
Kardos Panna (2), Mándi Melinda, 
Szabó Alexa, Horváth Anna.

Hajrá Farkas - Villám Sólymok 
6:4 (0-2, 2-0, 2-2, 2-0)

Dobos Levente, Tóth Patrik (2), 
Kardos Panna (4), Mándi Melin-

da, Szabó Alexa, Horváth Anna, ill. 
Örlős Péter, Kiss Sándor (2), Varga 
Lajos, Tóth Noémi (2), Bíró Lilla.

Villám Sólymok - Villám Tigri-
sek 6:7 (2-0, 2-3, 2-0, 0-2)

Örlős Péter (4), Kiss Sándor, Var-
ga Lajos, Tóth Noémi (2), Bíró Lil-
la. ill. Antal László (4), Rigó Zol-
tán, Nagy Máté, Oláh Ferenc (3), 
Ferenczi Zsófi, Szendrei Nóra.

1. Hajrá Farkas (4 p.), 2. Villám 
Tigrisek (3 p.), 3. Villám Sólymok (2 
p.)

Figyelem! A következő forduló 
2012.november 17-én (szombaton) 
lesz majd!

Utólagosan még lehet nevezni 
azon csapatok számára, akik vala-
milyen okból kifolyólag az első for-
dulóról lemaradtak. Nevezni Örlős 
Zoltánnál (06/20-960-4763), vagy 
Fodor Csabánál (06/70-774-3002) le-
het.

A Pingvin-kupáról készültek fo-
tók is, ezeket a Karcagi SE (www.
karcagsport.hu), a jnsz-basketball.hu 
vagy az Infokarcag oldalain tekint-
hetik meg az érdeklődők!

KOSÁRLABDA PINGVIN-KUPA 
1. forduló

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

2012. november 17-én 
(szombaton) 8:30-tól foly-
tatódik a Pingvin-kupa vá-
rosi kosárlabda bajnokság!

15:00-tól Karcagi SE - 
Szolnoki MÁV SE, 17:00-
tól Karcagi SE - Szolnoki 
Sportcentrum SE 

Felnőtt Férfi JNSz Me-
gyei Bajnoki mérkőzések 
lesznek a Városi Sportcsar-
nokban!

Minden kosárlabda ra-
jongót várunk szeretettel!

Karcagi SE
Kosárlabda szakosztály
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 130 
m²-es kertes családi ház tulajdo-
nostól 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 mel-
léképületekkel, 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. alatti 
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 földszin-
ti 3 szobás lakás eladó vagy ker-
tes házra 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 gazdasá-
gi bejárattal, saját telekrésszel, ki-
rakattal, 5 férőhelyes parkolóval. 
Az üzlet riasztóval felszerelt és 
klimatizált. Jelenleg 2 üzletként 
működik, de lehet egy vagy három 
részre is osztani. Alkalmas: kereske-
delem, vendéglátás, szolgáltatás, 
egészségügy, roda stb. tevékeny-
ségekre. I.ár: 35 M Ft. Kérésre képet 
küldök. Tel.: 06/20-367-8885.
Eladó 2,5 szobás családi ház, teljes 
közművesített, 3 -féle fűtési lehe-
tőséggel, alsóépület + garázs van. 
Tel.: 06/30-483-6705.
3 szobás sorházi lakás a fürdőhöz 
közel, reális áron, sürgősen eladó. 
Karcag, Kórház u. 1. Tel.: 06/30-544-
3673.
Két szoba összkomfortos kertes 
családi ház vasúthoz, buszhoz kö-
zel eladó 8 M Ft-ért. Tel.: 06/30-
827-6753.

Sürgősen, alkalmi áron eladó 
Karcagon a vásárcsarnoknál belső 
udvari házrészek. 2 szobás, kony-
hás, fürdőszobás, kis terasszal, sa-
ját telekrésszel 6,5 M Ft-ért. 1 szo-
bás, konyhás, fürdőszobás, teraszos 
telekrésszel 4,6 M Ft-ért. Csak a be-
járat közös, a telek a lakáshoz tar-
tozik. A ház igényesen fel van újít-
va. Fotók az orzo@5mp.eu oldalon 
megtekinthetők. Tel.: 06/20-367-
8885.
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 
lehetőség, akár vállalkozásra is al-
kalmas, a nagykapu megnyitásá-
val üzletet is nyithat. Fotók megte-
kinthetők az orzo@5mp.eu oldalon. 
I.ár: 13,2 M Ft. Tel.: 06/20-367-8885.
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, gáz-
fűtéses. Fürdőszoba, WC bent van. 
I.ár: 4,7 M Ft. Érd.: Kg., Szent I. sgt. 
36. (10-17 óra között).
Régi parasztház nagy telekkel el-
adó Kg., Akácos u. 51. sz. alatt. Tel.: 
06/30-414-8261, 06/30-421-1862, 
06/20-204-3813.
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, tehermen-
tes lakás eladó. Tel.: 06/30-385-
4300.
A Táncsics körúton IV. emeleti egy-
szobás lakás eladó. Tel.: 06/70-411-
2602.
Porta eladó a Sarkantyús u. 12/b. 
sz. alatt. Érd.: Horváth Ferenc 
út Szociális Otthonban Baráth 
Péternél.
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.

Karcagon 3 szobás, összkomfor-
tos családi ház eladó vagy I. eme-
letig értékegyeztetéssel cserélhe-
tő. (Berekfürdői is érdekel.) U.itt: 
Pipacs utcában építési telek eladó 
(alap+áram). Tel.: 06/30-349-4316.
Karcagon, a Bajza utcában szépen 
rendbe tartott, napos, azonnal köl-
tözhető, 2 szobás családi ház eladó. 
I.ár: 7,9 M Ft. Cserépkályha és gáz-
konvektoros fűtés. Lakható mellék-
épület. Tel.: 06/20-805-2338.

Albérlet
Kiadó albérlet Karcagon! Kiadó 
egyszobás komfortos igényes csa-
ládi ház a vásárcsarnoknál. Azonnal 
költözhető. A lakás bútorozott, fel-
szerelt. Képek megtekinthetők az 
orzo@5mp.eu oldalon. 06/20-367-
8885.

Állat
10 db fehér, ivartalanított malac és 
leválasztott anyakoca vágásra el-
adó. Tel.: 59/313-691.

Vegyes
Transzcendentál is  Meditáció! 
Csökkenő bűnözés, kevesebb bal-
eset. Tel.: 06/59-313-284, www.
tmhirek.hu
Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, a 
4 csillagos Hotel Kalmában 27. ext-
ra piros hétre szóló 4 személyes 
apartman 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 kony-
hai falitéka, zsúrkocsi, Bonanza 
íróasztal, franciaágy, 2 db új feke-
te 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 (há-
rom 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, 
üstház, utánfutó féder, ásók, ka-
pák, gereblyék, csákányok, villák, 
fejszék, kalapácsok, fogók, húsda-
ráló, mákdaráló, diódaráló, fúrótok-
mányok, zárak, üllőbetétek, stb. el-
adók. Érd.: Kg., Hunyadi u. 40. Tel.: 
06/70-532-6644.
Nagyon szép állapotban lévő már-
kás leány ruhák 0-2 éves korig el-
adó. 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.
Nagyméretű használt cserép eladó. 
Tel.: 59/314-030
Alig használt, kifogástalan állapot-
ban lévő, üzemképes Hajdú mo-
sógép 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 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, fo-
telok, masszírozó fotel, nagymé-
retű 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, ma-
gyar hajlított vázú 28-as kerékpár-
ra. Tel.: 59/300-875 vagy 06/30-
385-8232.

Dióbél kapható. Tel.: 06/20-230-
3690.
Seleks akkumulátor 12 V 6 Ah, Varta 
12 V 6 Ah 40 A, MF 70 kaszáló gép 
után való utánfutó, 2 db járókeret, 
1 db szoba WC, 1 db kerekes szék, 4 
db veranda ablak, 2 db hallókészü-
lék eladó. Érd.: Kg., Szent I. sgt. 57.
Bioptron nagy lámpa eladó. Tel.: 
06/30-414-8261, 06/30-421-1862, 
06/20-204-3813.
Sarok számítógép asztal, körégő, 
gázperzselő, mennyezeti lámpák 
eladók. Érd.: Kg., Erkel F. u. 35/a. (16 
órától).
Újszerű Hajdú mosógép, centrifu-
ga, porszívó, kis hűtőgép, 400-as 
Abrikter tengely, 2 db MZ kerékgu-
mival és használt bútorok eladók. 
Tel.: 06/30-566-8044.
40 tagos, régi típusú lemezradiátor 
eladó. Tel.: 06/20-560-6226.
Eladó 5*-os kombi hűtő; 2 db heve-
rő; szekrény; Orion színes TV; hurka 
és kolbász töltő; faláttöréses kon-
vektor; gofri sütő; zuhany szett; 
mosogató; vegyes tüzelésű fürdő-
szobai vízmelegítő; fali kézmosó 
vízmelegítővel; malac vályúk. Tel.: 
59/311-962.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, 
férfi szövet és bársony nadrág; bőr-
kabát varrását rövid határidőre vál-
lalom! Tel.: 06/59-311-910.
Idős ember gondozását vállalom 
kertes házamban. Tel.: 06/30-384-
0490.
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fi-
zetni? Végrehajtás van folyamat-
ban? (Személyi hitel, hitelkártya, 
jelzálog hitel, stb.) Ne késlekedjen, 
kérjen segítséget! 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.: 
06/30-727-6022.
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is vállalok. 
Török László. Tel.: 59/313-887 vagy 
06/30-289-5103.
Német nyelvből fordítást, korrepe-
tálást, tanítást, egészségügyi szak-
nyelv oktatást vállalok. Tel.: 06/59-
311-477.
FODR Á SZ HÁ ZHOZ IS MEGY ! 
Kizárólag hölgyek részére hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést vállalok 
(30 éves gyakorlattal rendelkezem). 
Tel.: 06/30-447-3918.

Gépjármű
Choi Nori kismotor 50 cm³-es feke-
te színben eladó. Tel.: 06/20-230-
3690.

Apróhirdetés

A „Gyermeképség” Alapítvány
k ö z l e m é n y e

a személyi jövedelemadóból 2010. évben befolyt
támogatási összeg felhasználásáról

A „Gyermeképség” Alapítvány (5300 Karcag, Zöldfa u. 
48.sz. adószám: 18829637-1-16) ezúton teszi közzé a szemé-
lyi jövedelemadó 1%-ából (479 920 Ft), helyi iparűzési adó 
1%-ából (67 094) 2010-ben befolyt összeg felhasználását.

A Kátai Gábor Kórház Csecsemő- és Gyermekosztály és 
az Újszülött részleg fejlesztésére: Ambu lélegeztető ballo-
nok, allergia teszt, inhaláló készülékek, páciens kábelek 354 
548 Ft, szakmai továbbképzésre 11 600 Ft, ápolást segítő és 
foglalkoztató eszközök 59 935 Ft, hirdetésre 25 000 Ft,

valamint az alapítvány működőképessége érdekében iro-
daszerekre 14 000 Ft, postaköltségre 4 050 Ft, számítógép 
karbantartásra 14 286 Ft, használta fel.

Az Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 
a tavalyi évben segítették működését és a továbbiakban is 
számít támogatásukra.

„Gyermeképség” Alapítvány



8 2012. november 16.

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

2012. november 16. péntek
18.00  Műsorajánló
18.05 Jászkun-Világ művészeti 

szemle II. rész
19.05 Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Különkiadás
 Interjú Zárugh Péterrel
 Karcagi Hírek
 - projektnyitó sajtótájékoz-

tató
 - Kulturális Örökség Napja
 - Gazdák a földtörvényről
 - Konyhakert Program
 Háttér
 Hulladéklerakók rekultivá-

ciója
20.20 Legszebb konyhakertek 

program konferencia

2012. november 20. kedd (ismét-
lés: szerda)

18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - reformá-

tus istentisztelet

19.30  Karcagi hírek
20.00  Szentmise
21.00  Őszi folklór

2012. november 22. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Szép-kor: Idősek Világnap-

ján
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések 
 Vendég: Kovács Szilvia
 Téma: aktuális politikai kér-

dések
 Karcagi Hírek
 - Koszorúzás az Erkel Ferenc 

Művészeti  Iskolában
 - Interjú Molnár Pállal
 - Könyvbemutató
 Háttér 
 Vendég: Dr. Sántha József
 Téma: új orgona
20.20  Nagykun Polgári Kör
 Kik támadják Magyarorszá-

got

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
Halálozás

Lerner László Imréné
 Karcag (1957.)
Ökrös István
 Kg., Tőkés u. 28/a. (1927.)
Schermann Mihály
 Karcag (1942.)

Labdarúgás

November 18. vasárnap
 9 – 12 óráig Berek Patika 

– Kiss A. utca

November 24. szombat
 8 – 13 óráig Betánia – 

Széchenyi sgt.

 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco

November 25. vasárnap
 9 – 12 óráig Betánia – 

Széchenyi sgt.

A fenti időpontokon túl 

sürgős esetben egészség-

ügyi ellátás a Háziorvosi 

ügyeleten (Karcag, Széche-

nyi sgt. 27.)

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Karcag – Tiszafüred 1:1 
(1:1)

Karcag, 70 néző. Jv.: 
Jávorszky Z. Segítői: Lendvai 
G., Gyetvai P.

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

Edző: orosz István
A negyedik percben Bozsó 

25 méteres lövésébe Szívós G. 
beletette a lábát, ezért majd-
nem a bal felső sarokba vá-
gódott a labda. A tizenötö-
dik percben Székely beadását 
Bukovszki közelről a bal ka-
pufa mellé lőtte. A huszonhe-
tedik percben egy jobbolda-
li beadásra a bevetődő Bozsó 
L. közelről a bal sarokba lőtt 
(0:1). A harminchatodik perc-
ben Nagy R. 30 m-es lövésé-
be Tóth olyan szerencsétle-
nül ért bele, hogy a labda a 
jobb sarokban kötött ki – ön-
gól (1:1).A nyolcvannyolcadik 
percben Erdeit szabálytalanul 
szerelték a 16-os előtt 2 méter-
rel. A szabadrúgást Szívós G. a 
léc fölé bombázta.

Jók: Szívós G., Szívós Gy., 
Szentannai, Székely, Szőke R., 
ill. Ulviczky, Tóth, Dvorcsák, 
Bozsó L., Németh

Orosz István: Ha a hely-
zeteinket értékesítjük, sima 
mérkőzés lett volna, de a lab-
darúgásban a ha és a volna szó 
nem játszik.

Gál Zoltán: A mutatott já-
tékkal arányos eredmény szü-
letett.

Ifjúsági mérkőzés

Karcag – Tiszafüred 2:1 
(1:1)

Karcag: Orosz, Szabó G., 
Szőke N., Herczeg, Horváth 
G., Balogh, Kovács L., Bakó, 
Kabai, Hamar, Balogh F.

Cserék: Borsi, Berczi, 
Daróczi, Fábián, Ungi

Edző: Varga László
Góllövők: Balogh F., Berczi
Varga László: Az I. félidő-

ben el kellett volna dönteni a 
mérkőzést. Végig izgultuk a 
találkozót, de a végén megsze-
reztük a három pontot.

U 16-os korosztály: Kun-
madaras – Karcag 1:3 (1:2)

Karcag: Bajusz, Mészáros, 
Horváth, Majláth, Tóth F., 
Nábrádi, Terjék, Örsi, Lázók 
N., Balogh J., Szajkó G.

Cserék: Fekete, M. Tóth, Se-
res, Balogh D., Györfi, Kónya

Edző: Kemecsi László
Góllövők: Horváth (2), 

Lázók N.
Kemecsi László: Sokszor 

pontatlanok voltunk, a fiata-
lok beállításával feljavultunk a 
végére. A győzelmünk megér-
demelt volt.

Alarm-Matic 
terem bajnokság
Az elmúlt hétvégén játszot-

ták le a 2. fordulót.
Eredmények: Profix–

Bituman – DKV 1:8, MultiTec 
– Refigimi 10:1, Familia – 
Roli Sped 0:2, Agrosprint 
– VGT-Brigád 5:2, Devils – 
Blades-Zsoan 1:2, Ökodízel – 
Szuperinfó elmaradt. Szabad-
napos: Flottok.

Női labdarúgás 

Karcag SE – Kisújszállás 
Vörös Sárkány 4:1 (2:0)

Városi Sportcsarnok, 80 né-
ző. Jv.: Bíró l.

Karcag: Nagy B., Pergéné, 
Nagyné, Tolnai E., Fábián A., 
Pintér D.

Cserék: Gődér Sz., Se-
bők D., Perge P., Mészá-
ros A., Fógel B., Mihálcsi Sz., 
Bánhegyesiné, Valló M., Sza-
bó P., Szűcsné

Edző: Antal Lőrinc
Góllövők: Valló M., 

Nagyné, Tolnai E., Fábián A. 
ill. Fátyol G.

Antal Lőrinc: Örömmel 
vettük, hogy be tudtunk mu-
tatkozni a karcagi nézőknek. 
Úgy érzem, jó mérkőzést ját-
szottunk a kisújszállási baj-
nokság első helyezettjével és 
jó játékkal sikerült visszavág-
nunk a bajnokságban elszen-
vedett 4:3-as vereségért. Úgy 
tervezzük, hogy december 15-
én egy meghívásos női labda-
rúgó tornát szervezünk 4-5 
csapat részvételével.

B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság
RENDŐRSÉGI HÍREKRENDŐRSÉGI HÍREK

Lapzárta:
 2012. november 19., (hétfő) 12 óra

November 05-én délelőtt a 
karcagi rendőrök a 4. sz. fkl. út 
164 km szelvényénél ellenőrzés 
alá vonták, majd előállították azt 
a helyi nőt, aki az arra közleke-
dő járművezetőknek szexuális 
szolgáltatását ajánlotta fel. Elle-
ne szabálysértési eljárást kezde-
ményeztek.

November 05-én délután egy 
helyi férfi az egyik üzletből fi-
zetés nélkül kísérelt meg eltulaj-
donítani különféle tisztálkodási 
szereket, de a dolgozók észlelték, 
és az intézkedő kiérkezéséig visz-
szavették az árucikkeket, így az 
1.608 Ft-os lopási kár megtérült. 
A rendőr a tolvajt helyszínbírság-
gal sújtotta.

November 05-én a késő es-
ti órákban egy helyi asszony tett 
bejelentést a rendőrségre, mert 
a háza udvarán látott valakit. A 
helyszínre kiérkező járőr észlel-
te, hogy egy személy a bejelen-
tő udvarának kerítését átugrot-
ta és el kezdett szaladni. Ezt kö-
vetően a helyszínen elfogta, majd 
előállította a férfit, aki ellen eljá-
rás indult.

November 08-án délelőtt beje-
lentés érkezett a rendőrkapitány-
ságra, miszerint MÁV dolgozók 
autóval menekülő kábel tolvajo-

kat vettek üldözőbe. A rendőr-
séggel közösen a tolvajok elfogás-
ra kerültek. A személygépkocsi 
vezetője és három utasa török-
szentmiklósi, illetve tiszaburai 
lakosok voltak. A gépjármű át-
vizsgálása során a csomagtartó-
ban nagy mennyiségű elvágott 
MÁV földkábel volt fellelhető. A 
négy személy elszámoltatása so-
rán elmondta, hogy a földkábelt 
a MÁV vasúti pálya mellől szed-
ték ki a földből, és vágták el a ná-
luk lévő fejszével. A tolvajok cse-
lekményükkel a közúti és a vas-
úti közlekedés biztonságát veszé-
lyeztették. Az elfogott személyek 
gyanúsított kihallgatásuk során a 
cselekmény elkövetését elismer-
ték, őrizetbe vételüket követő-
en átszállításra kerültek a Török-
szentmiklósi Rendőrkapitányság 
fogdájára, ellenük a büntetőeljá-
rás van folyamatban.

November 09-én este a MÁV 
állomás biztonsági őre bejelen-
tést tett a rendőrkapitányságra, 
miszerint egy férfi a bejelentést 
megelőzően az állomás előtti ke-
rékpártárolóból egy kerékpárt 
lopott, ami a hátsó kerekénél 
kulcsos lezáróval volt lezárva. A 
kiérkező rendőr a helyszínen el-
fogta a kunmadarasi illetékessé-
gű tolvajt, aki ellen büntetőeljá-
rás indult. 

Felhívás
Tisztelt karcagi lakosok!

A Karcag Városi 
Önkormányzat 

Városgondnoksága 
Csemetekertjében 
az előző évekhez 

hasonlóan lehetőség 
van facsemeték 

beszerzésére. 
A közterületen kiültetés-
re kerülő csemeték ingye-
nesen elvihetők, magánte-
rületre pedig térítés ellené-
ben. Az árjegyzék és egyéb 
felvilágosítás a Csemete-
kertben személyesen, vagy 
az alábbi telefonszámon 
kapható: Béres Attila er-
dész, tel.: 06/30-676-7377.
Csemete kiadás: 2012. no-
vember 19-től hétfő – csü-
törtök 8 – 11 óráig vagy te-
lefonos egyeztetés alapján.
A facsemeték közterületre 
történő kiültetése ellenőr-
zésre kerül!

V. Ö. Városgondnoksága


