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Nem volt felhőtlen az idei 
családi programmá bővített 
Gyermeknap a Ligeti sport-
telepen, de a kiadós zápor a 
délután égi attrakciója volt, 
úgyhogy a Honvédbandával 
és  mazsorettekkel színesített 
megnyitó és a délelőtti prog-
ramok zavartalanul lefolyhat-
tak.

- Rendkívül fontos az, hogy 
a dolgos hétköznapok forga-
tagában, a tanulással megpa-
kolt hétköznapok között legyen 
mindig egy kis idő megállni. 
Kell egy-egy ünnep, egy va-
sárnap, amikor kötetlen prog-
ramokkal tudja eltölteni az 
időt a család. Ezért is fontos, 
hogy a családi nap megren-
dezésre kerüljön és hogy mi-
nél többen vegyünk rajta részt 

- mondta rövid megnyitójá-
ban dr. Fazekas Sándor vidék-
fejlesztési miniszter. A fák te-
tejét súroló felhők és a május 
végén szokatlan hideg miatt 
a megnyitó zenés felvonulást 
még csak háromszáz néző lát-
ta, de később sorra érkeztek a 

vasárnapoló családok, és szé-
pen benépesült a sportpálya. 
A felnőtt csapatoknak meg-
hirdetett futballtorna küzdel-
mei mellett aszfaltrajzverseny, 
főzőverseny, akadályverseny 
és zenés programok színesítet-
ték a napot.

„Szent meggyőződésem, hogy 
a gyerekekre az év minden nap-
ján oda kell figyelni, hiszen a 
velük, a nevelésükkel, oktatá-
sukkal kapcsolatos feladatokkal 
mindig a jövőt építjük” - mond-
ta Dobos László polgármester, 
aki szerint nagyon jó ötlet volt 
a családi nap, mert „alapvetően 
a családok tudnak sokat tenni a 
gyerekekért, s ebben nagy sze-
repet kap, kaphat akár egy-egy 
olyan közös program is, mint ez 
a mai nap.”

Elek György

Családi- és Gyermeknap a sportpályán

A múlt heti esők miatt állt 
egy-két napot a munka, és 
ahogy Aszódi Ferenc ügyve-
zető igazgató megemlítette, 
a belvízzel is meg kellet küz-
deniük, de ezek ellenére is jól 
halad az Elektronikai Hulla-
dékhasznosító Kft. üzemé-
nek építése az ipari parkban. 
Jelenleg az alapozás és a szer-
kezetépítés folyik, a felépít-
mények készültsége 10 % kö-
rül van. Az ügyvezető igazga-
tó szerint, ha az eső a későb-
biekben nem okoz problémát, 
akkor júniusban elkészülnek a 
szerkezeti munkákkal – és az 
már a 40-50 %-os készültséget 
jelenti. A következő jelentő-
sebb határidő augusztus lesz, 
ekkor kezdik meg a technoló-
gia beépítését és szerelését.

- Igazából azt szeretnénk, 
ha az üzem szeptember-
től már működőképes lenne 
– mondta Aszódi Ferenc, és 
azt is hozzáfűzte, hogy a dol-
gozók válogatását és felvéte-
lét két szinten indították el. A 
vezető pozíciókba alapvetően 

helyi munkaerőt kívánnak al-
kalmazni, a műszaki és a ke-
reskedelmi igazgatókat már 
kiválasztották, és augusztus-
tól már a fizikai dolgozókra 

Folyik az alapozás

A Déryné Kulturális Köz-
pontban tartotta szombaton es-
te húszéves jubileumi koncert-
jét a Karcagi Szimfonikus Ze-
nekar. Bartal László karnagy el-
mondta, február óta készültek a 
hangversenyre a zenekar legjob-
ban szeret, illetve kötődött egy-

egy olyan egyéniséghez- koráb-
bi karnagyok tagok-, akik a zene-
kar életében meghatározók vol-
tak. Így állt össze sok próbával az 
ünnepi műsor.

Ezen a jeles napon dr. Fazekas 
Sándor vidékfejlesztési miniszter 
szívből gratulált minden tagnak, 
aki a születés pillanata óta segí-
tette az együttest.

- Akik itt vagyunk, mindannyi-
an fel tudjuk idézni azt a két évti-
zeddel ezelőtti napot, amikor Tö-
rő Erzsike kertjében az első hang-
verseny részesei lehettünk, s azóta  

számtalan élménnyel gazdagod-
hattunk a zenekar által. Sok si-
kert kívánok a következő 20 vagy 
még több évre - mondta a tárca-
vezető.

- Minden ötletgazdának, tag-
nak, karnagyoknak köszönöm ezt 
a csodálatos húsz évet, amit ad-

tak a városnak a régiónak és má-
soknak is, hiszen sokszor meg-
mutatták tudásukat határon in-
nen és túl is - hangzott el Dobos 
László polgármester köszöntőjé-
ben, aki azt kívánta, hogy min-
den koncert hasonló teltházas le-
gyen, mint a szombati. Nagyon 
sok sikeres húsz évet kívánok még 
a zenekar tagjainak, köszönöm a 
munkájukat, hiszen tudjuk, hogy 
sokszor idejüket, fáradtságot nem 
kímélve teszik a dolgukat a ze-
neszerető közönség érdekében - 
mondta a városvezető.

Épül az új üzem az Ipari Parkban

Nemzeti Összetartozás Napja
Karcag, 2013. június 4.

18:00 a református templomban MEGEMLÉKEZÉS
 A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM 93. ÉVFORDU-

LÓJÁN
 Emlékező beszédet mond: Dr. Takaró Mihály író, 

irodalomtörténész
 Közreműködnek: Szabó Annamária (szoprán), 

Donkó Imre (bariton), Anducska Katalin (zongora)
19:00 MÉCSESEK GYÚJTÁSA az Országzászló emlék-

műnél
 Közreműködik: Plósz Csilla (tárogató)

A Nemzeti Emléknap karcagi eseményére 
tisztelettel várunk mindenkit!

A Karcagi Szimfonikus Zenekar 
jubileumi koncertje

Magyar Államkincstár
Karcagi Állampapír Értékesítési Pont

Nyitva tartás:

Hétfő 8 – 16 óráig
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 8 – 16 óráig
Csütörtök 8 – 16 óráig
Péntek 8 – 12 óráig.Folytatás a 2. oldalon
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Piros lufik
Május utolsó vasárnapja a nem-

zetközi gyermeknap, amely Török-
országból ered. Itthon 1950-től 
rendezik meg, 1953-ig részt vett 
rajtuk „Rákosi pajtás”, a világ ösz-
szes gyermekének nagy barát-
ja is. (Az Úttörővasút első kocsi-
jának peronjáról úgy integetett, 
mint egy szakképzett jegyvizsgá-
ló, aki a MÁV összes forgalmi uta-
sításából jelesre vizsgázott.) Ké-
sőbb aztán alábbhagyott az ideo-
lógiai túlfűtöttség, még manapság 
is hallatják szavukat ezen a napon 
egyes pártok szóvivői, túlbuzgó 
aktivistái. Török Zsolt MSZP-s szó-
vivő is harsány volt (nem kevés-
bé a DK-s Vadai úrhölgy), aki arról 
beszélt, mennyire visszaesett az 
utóbbi években a gyermekválla-
lási kedv a kormánynak köszönhe-
tően. Meg már a hat év alatti gye-
rekeknek is kell vasúti jegyet fizet-
ni, ha nem az ölébe ülteti a papa, 
vagy az anyuka.

Nem citálom a pontos statiszti-
kai adatokat, de már tíz évvel ez-
előtt is kb. ilyen volt a gyermekvál-
lalási kedv. A kettőnél több gyer-
meket nevelő családok zöme sze-
gény volt akkor is, és a GYED-et, 
GYES-t is lefaragta a szocialista 
kormányzat. A nagyobb családok-
nál hiába volt több a családi pót-
lék, a jövedelem nagy részét elvit-
te a magas rezsi és az élelmezésre, 
ruházkodásra fordított kiadások.

Persze, már régebben meg-
kezdődött a magyarság fogyá-
sa. Kodolányi János író húzta meg 
először a vészharangot, a Baranyai 
utazással, az ormánsági egykézés 
szociográfiájával még a II. világhá-
ború előtt. Egyedül az ún. Ratkó-
korszakban volt egy felfelé ívelő 
gyermekszülési trend. Később Fe-
kete Gyula magyar író foglalkozott 
a népességszaporulat és a gyer-
meknevelés kérdéskörével, szinte 
megszállottan. (Egyébként ő har-
colta ki a GYES és a GYED beveze-
tését az akkori politikai vezetéstől.) 
De ő nemcsak a gazdasági okokat 
említette, hanem azokat a liberális 
szemléleteket, amelyek elősegítet-
ték a magzatgyilkosságokat. Több 
hasonló társával meggyőződése 
volt, hogy a XXI. század Európájá-
nak az etnikai térképét azok a di-
namikusan szaporodó népek, nép-
csoportok fogják alakítani, „akik 
nem dőltek be a hamis szabados-
ságokat népszerűsítő félrevezetés-
nek, mint pl. a koszovói albánok, a 
lengyelek, az írek, a dél–olaszok, 
a kurdok, stb. Az olyan népek pe-
dig, mint pl. a kollektív öngyilkos-
ság bűnével együtt élő, lelkiisme-
ret furdalástól gyötört magyarok, 
ha nem vigyáznak, még a föld szí-
néről is eltűnhetnek.” Török Zsolt 
nyilatkozata végén 5-6 piros lu-
fit engedett el a májusi szélben, 
amelyek belül olyan üresek voltak, 
mint a Gyurcsány-Bajnai kormány-
zat népességpolitikája. 

- ács -

FELHÍVÁS!
Kistermelői - és kézműves piac kéthetente Karcagon!

Termelői piac indítását tervezzük Karcagon a Nagykun Lá-
togatóközpont udvarán (Karcag, Táncsics krt. 46.) kéthe-
tente pénteken, 2013. június 7-től kezdődően.
Várjuk helyi és környékbeli (Karcag 40 km-es körzetéből) 
kistermelők, kézművesek jelentkezését az alábbi elérhetősé-
gen:
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár
5300 Karcag, Dózsa Gy. u. 5-7.
Tel: 06/59/503-224 /13. mellék
e-mail: deryne@derynekarcag.hu

Kalodás tűzifa rendelhető! 

Tölgy, bükk, és akác 1x1x1,20 m kalodákban sorosan sorba 
rakva (nem dobálva) konyhakészen. 
Az árak tartalmazzák a fuvardíjat is. 

Ár: tölgy, bükk 15 500 Ft/kaloda, akác 16 500 Ft/kaloda. 
Tel: 06 70 214 40 07

Ha valaki ért hozzá kiszá-
molhatja, vajon hány száz 
(vagy ezer) tonna levelet nö-
vesztenek az apavári erdő fái 
egy-egy kikeletkor. A kapott 
mennyiség – jelen esetben – 
értékes adalék lehetne a her-
nyók falánkságának bemuta-
tására. A számot nem ismer-
jük, az invázió nyomai viszont 
elképesztők. A fák most, mint 
októberben, szinte teljesen 
lombjukat vesztették, s a tava-
szi madárdaltól hangos erdő-
ben csak a csupaszon maradt 
gallyakat zörgeti a szél.

Patkó Gyula erdész, aki ki-
vitt a területre, azt mondja, 
az enyhe tél megkímélte a ta-
valy lerakott petecsomókat, s a 
meleg idő beköszöntével sűrű-
södni kezdtek a problémák. 

- Május közepén kibújtak az 
első hernyók, s azóta tragikus-
ra fordult a helyzet. Mindent 
lerágnak, ami az útjukba ke-
rül. Kezdik a falevéllel, ha az 
elfogy, akkor mennek a fűre, 
minden nekik megfelelő növé-
nyi részt megesznek.

Az erdészház szomszédsá-
gában – mintha kiszáradt vol-
na – teljesen levéltelen egy 
szilvafa, a tölgyeken se nagyon 
van már levél, legfeljebb a 
csipkésre rágott levélmaradék 
emlékeztet a néhai lombkoro-
nára. Távolabb zöldell pár fa, 
kőrisek, amiket feltehetően a 
szaguk miatt nem szeretnek a 
hernyók – hallom az erdésztől.

- Mitől van most itt ennyi 
hernyó?

- A gyenge télnek az ered-
ménye. Egy hetes, 20-25 fokos 
hideg időszak végzett volna 
velük, de enyhe lett a tél. Pár 
éve az aranyfarú lepke oko-
zott kárt, az idén a gyapjaslep-

ke hernyója pusztít nagyrészt, 
meg még vagy kétféle más 
hernyót is észleltünk.

- Lehet-e tenni valamit? Bár 
már egyértelmű, hogy most és 
itt a hernyók győztek.

- Repülőgépes, vegyszeres 
védekezés lenne a legmegfele-
lőbb, de az nagyon költséges 
dolog. A költségei az erdő mé-
retétől függnek, itt az egész er-
dőt, a legutolsó négyzetmé-
terig mindet le kellene szór-
ni, mert ha túlélők maradnak, 
akkor nem csináltunk sem-
mit. Így viszont nincs más, 
mint türelemmel várni.

- Mi lesz az erdővel?
- Az ilyen mértékű pusztí-

tás már növedékkiesést okoz a 
fánál. Ez nyilván nem tesz jót, 
de ki fogja heverni az erdő. 
Nem tudunk mást tenni, mint 
türelemmel kivárjuk a végét. 

Amikor a hernyók bebábo-
zódnak, akkor megszűnik a 
pusztítás, és a fák újra kihajta-
nak. Az élet megy tovább. Né-
hány éve már volt ilyen, ak-
kor az önkormányzat segítsé-
gével sikerült levegyszerezni 
és megelőzni egy hasonló tra-
gédiát.

- Ebből a rengeteg hernyó-
ból mindből lepke lesz, és azok 
őszre megint darabonként 
több száz petét raknak majd 
le. Lehet jövőre ennek a her-
nyómennyiségnek a százszoro-
sa lát neki a lakomának.

- Azt szokták mondani, 
hogy a hernyóállomány any-
nyira felszaporodik, hogy egy-
szer majd összeomlik, a fo-
lyamat pedig kezdődik elöl-
ről. Általában nyolc-tíz éven-
ként van az ideihez hasonló 
katasztrofális helyzet. 2005-
ben csinált a NEFAG a karca-
gi önkormányzat segítségével 
egy repülőgépes permetezést, 
azóta nem. Az idén azonban 
már ezzel is elkéstünk. Talán 
jövőre, prevenciós szándékkal 
lehetne megszervezni min-
dent. Nagyon figyelni a kike-
lést és időben levegyszerezni 
az erdőt.

A szél csendesen fújdogál a 
lombjuk vesztett fák közt a ta-
vaszi zsongásban. Itt egy hó-
nap múlva ismét kikelet lesz, 
de jövőre elég lenne egyszer is. 
Hernyók nélkül.

Elek György

Gyermek 
és ifjúsági 

horgásztábor
Időpont: 2013. augusztus 4 – 

augusztus 10.
Táborba érkezés: 2013. au-

gusztus 4. 8:00 – 9:00 óráig.
Első étkezés: 2013. augusztus 

4. ebéd.
Távozás: 2013. augusztus 10. 

reggeli után.
Helyszín: Szajol Godó Pan-

zió (www.godopanzio.hu) 
a szajoli Holt Tisza partján.

Utazás: egyénileg.
Részvételi díj: 16.000 Ft/fő.

A táborban megrendezésre 
kerül a horgász négy tusa ve-
télkedő, két korcsoportban:

- gyermek: 2000. január 1. 
- 2003. december 31. között 
született 10-13 évesek,

- ifjúsági: 1997. január 1. 
- 1999. december 31. között 
született 14-16 évesek.

Lehetőleg a fenti korosztály-
ok jelentkezését várjuk!

Jelentkezés és részvételi díj 
befizetése a Nagykun Horgász 
Egyesület irodájában legké-
sőbb június 27-ig.

Horgászegyesületenként 3 
főt lehet küldeni a horgász tá-
borba, abban az esetben foga-
dunk el többet, ha a meghir-
detett létszám nem töltődik 
fel.

A tábor létszáma: 20 fő.
Bővebb információt Nagy 

Róbert táborvezetőnél: 06/30-
451-5202 telefonszámon kér-
hetnek.

Nagy Gyula
KTV HE Szöv. Ügyvezető 

elnök

Madárdal a lomb nélküli erdőben
Hernyóinvázió Apavárán

(targoncásra, gépészekre, la-
katosokra, villanyszerelőkre) 
is szükség lesz. Akkor indul-
nak ugyanis 
a technológia 
szerelésének 
a munkái, s 
azt szeretnék, 
hogy a ké-
s ő b b i e k b e n 
ott dolgozók 
ezeknél már 
jelen legyenek. 
O k t ó b e r t ő l 
pedig már fel-
töltik az indu-
ló létszámot, tehát további fi-
zikai munkásokra, biztonsági 
őrökre, titkárnőre, könyvelés-
re – vagyis egy komplett üze-
mi munkacsapatnak rendelke-
zésre kell állnia, mert novem-
bertől el kell indítani a terme-
lést.

- Ebben az esztendőben mi-
nimálisan 50-60 főt foglalkoz-
tatunk majd. Két év alatt ter-
vezzük az üzem felfutását száz 
százalékra, amikor már 150-

170 dolgozóra lesz szüksé-
günk.

Az üzemben, az uniós elvá-
rásoknak megfelelően (az or-
szágban elsőként) hűtőszek-

rények feldolgozását is vég-
zik majd, ami fontos elvárás az 
Országos Hulladékhasznosí-
tó Ügynökség részéről. Az el-
ső évben kétezer, a jövő évben 
már négyezer tonna hűtőt kí-
vánnak feldolgozni. Elektroni-
kai hulladékból szintén kétezer 
tonna lenne az ez évi (nyitó) 
mennyiség, amit aztán három 
vagy négy év alatt tizennyolc-
ezer tonnára akarnak emelni.

Elek György

Épül az új üzem az Ipari Parkban

Folytatás az 1. oldalról
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Par la men ti Nap ló

Egy kicsit megint a deviza-
hitelesekről szólt a parlament. 
Hétfőn megtárgyalta és el is 
fogadta a képviselőház azt az 
új kezdeményezést, amely má-
jus vége helyett folyamatossá 
teszi az árfolyamgát rendsze-
rébe való belépést. Kis lépés, 
de mégiscsak kedvező. A de-
vizahitelesek számára a határ-
idő eltörlése mellett az is ked-
vezőbb lett, hogy a nagycsalá-
dosokra ezentúl nem vonatko-
zik a hitelkorlát. Ez azt jelenti, 
hogy a három vagy több gyer-
meket nevelő családoknál ösz-
szeghatártól függetlenül be le-
het lépni az árfolyamgát rend-
szerébe. A devizahiteles szá-
mára lehetővé válik, hogy a 
rendszert választva rögzített 
árfolyamon törlessze adóssá-
gát. A svájci frankot 180, az 
eurót 250, a japán jent pedig 
2,5 forintos árfolyamon. A ka-
mattörlesztés rögzített árfo-
lyam feletti részét a bank és az 
állam átvállalja, az ügyfelek-
nek csak a tőkerészt kell ké-
sőbb visszafizetniük.

Persze e mellett izgalmas 
ügyek is előkerültek. Itt van 
mindjárt a Házelnök, Kövér 
László, és az egyik ellenzé-
ki képviselő, Szanyi Tibor üt-
közete. Szanyi képviselő trá-
gár beszólásai, vagy testbe-
széde már nem először vált ki 
megütközést. Szanyi most in-
terpellációját nem mondhat-
ta el, bizonyos kifejezések mi-
att. Kövér szerint az interpel-
láció sértette volna az Ország-
gyűlés tekintélyét, elhangzása 
pedig fegyelmi intézkedés-
re is okot adott volna. Szanyi 
a Facebookon nyilvánosság-
ra hozta a felszólalását, amely-
ben személyeskedő és vulgáris 
hangnemben kérdezte volna a 
fejlesztési minisztert. Szanyi a 
véleménynyilvánítási szabad-
ság és a képviselői jogok kor-
látozásaként értékelte a lépést, 
ezért a strasbourgi bírósághoz 
fordul. Kövér egy megyei na-
pilapnak adott interjúban úgy 
reagált: „(Szanyi) egy önál-
ló intézmény, aki nélkül egé-
szen jól meglenne a magyar 

Országgyűlés, de azért igyek-
szünk elviselni őt is.”

Végül a Bajnai Gordont 
érintő, sok termelőt kilátás-
talan helyzetbe hozó egy ko-
ri Hajdú-Bét ügyről. Mint is-
mert, Karsai József koráb-
bi szocialista képviselő sze-
rint léteznek titkos Hajdú-Bét 
dossziék, amelyekről Bajnai 
Gordon is tudott. Karsai ál-
lítja, megfenyegették, ami-
kor megpróbált segítséget kér-
ni a libatenyésztőknek. A té-
ma interpellációként került 
elő hétfő délután, azzal a kér-
déssel: Vajon igaz-e, hogy még 
az utolsó hetekben, az utolsó 
napokban is több száz millió 
forintot fizettek ki a Hajdú-
Bétből kommunikációs szer-
ződésekre, miközben a csalá-
doknak már hetek óta nem fi-
zettek? Válasz csak annyiban 
érkezett, hogy Karsait kelle-
ne megkérdezni az állítások-
ról. Maradtak tehát a találga-
tások. Reméljük, egyszer talán 
az igazság is kiderül.

Varga Mihály

Árfolyamgát, büntetés, spekuláció

Magán állatorvosi ügyeletMagán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Június 1-2. Dr. Godó Zoltán Kg., Körös utca 40. Tel.: 06/30-218-5722.
Június 8-9. Dr. Magyar György Kg., Hajnal u. 22. Tel.: 06/30-852-0465.

A hét elején – stílusosan – 
ünnepi csokitortával és egy 
óriási - azaz több hanglemez-
nyi nagyságú - nótacsokor el-
éneklésével ünnepelte ötödik 
születésnapját a Karcagi Nó-
ta Klub. A nevezetes alkalmat 
a Déryben süteményekkel te-
rített asztal mellett ünnepelte 
a tagság. A jó hangulatú, nó-
taszótól hangos eseményen az 
alapító klubvezetővel, Márkus 
Ica előadóművésszel beszél-
gettünk.

- Berekfürdőn népdalkört 
vezet, Karcagon nótaklubot. 
Az eredmények azt mutatják, 
hogy mindkettőt sikeresen ké-
szíti fel és „menedzseli”. Hogy 
született a nótaklub?

- 2008 áprilisában jött az az 
ötletem, hogy Karcagon sok 
civil szerveződés, kör műkö-
dik, de ezek között nincsen 
nótaklub, holott a környéken 
sok településen nagyon nép-
szerűek. Ezek arról szólnak, 
hogy ott összejönnek a nó-
tát szerető emberek és a ré-
gi alkalmakra, a disznótorok-
ra, névestékre, születésnapok-
ra emlékezve közösen énekel-
nek. A klub tehát alkalmat ad 
arra, hogy együtt legyünk és 
nótázzunk egy nagyot. Az öt-
letemmel megkerestem a mű-
velődési ház igazgatóját, aki 
örömmel vette a kezdeménye-
zést és 2008. április 29-én meg 
is tartottuk az első alkalmat. 
Nyolc taggal indultunk és 
most, az ötödik születésnapon 
már huszonnégyen vagyunk. 
Az összejöveteleink kedden-
ként vannak, nyáron 15, télen 
14 órakor kezdődnek. Ezeken 
két órányit nótázunk vagy ré-
gi történeteket, anekdotákat 
mesélünk.

- Szerepeltek már közönség 
előtt is?

- Hogyne! Nyilvánvaló, ha 
már együtt a csapat, akkor a 
közönség előtt is mutassuk 
meg magunkat. Az öt év alatt 
nagyon sok fellépésünk volt. 
Jelenleg egy országos megmé-
rettetésre készülünk, amelyen 
remélem nagyon jól fogunk 
szerepelni.

- A divat és benne a dalkul-
túra is folyamatosan változik, 
a közös éneklések alkalmai is 
megritkultak. Jelentheti-e ez „a 
nóta végét”? 

- Nem. Ahogy népdalkö-
rökből nagyon sok van, nóta-
körből – például a közeli Sár-
rétről – többet is ismerek. Ez 
azt igazolja, hogy van igény 
a nótára, a klubok és a körök 
pedig alkalmat biztosítanak a 
közös nótázáshoz. Ha a nép-
szerűsége esetleg már nem is a 
régi, de nagyon-nagyon biza-
kodó vagyok, hogy majd feltá-
mad és még többen fogják sze-
retni.

- Kézről-kézre adtak egy CD 
lemezt, amiről kiderült, hogy 
az önök első közös műsoros 
produkciója. Mikor lesz majd 
kapható?

- Ötévesek vagyunk és úgy 
gondoltam a legszebb ajándék, 
ha az évfordulót egy CD ki-
adásával pecsételjük meg. Az 
első lemezünk a héten a Déry-
né Kulturális Központ támo-
gatásával meg is született, va-
gyis tizenöt fős csapatunk fel-
énekelte a műsort. Húsz na-
gyon szép nótát tartalmaz 
majd a kiadvány, aminek a 
sokszorosítását a jövő héten 
kezdik meg a szakemberek. 
Reméljük hamarosan kapha-
tó lesz.

- Gratulálok hozzá és továb-
bi sikeres esztendőket Önök-
nek!

Elek György

Fordulópontjához érkezett 
az ősszel elindított „Érted és a 
közösségért – karcagi fiatalok 
társadalmi integrációját segítő 
programok” című (TÁMOP) 
pályázat, ugyanis a Déryné 
Kulturális Központ vezetése 
2019. július 31-ig szóló együtt-
működési megállapodást írt 
alá a város hat oktatási intéz-
ményével. A megállapodás ér-
telmében a DKK az említett 
projekten belül programo-
kat biztosít az együttműkö-
dő intézményekben tanuló 12-
29 év közötti fiatalok részé-
re, az együttműködő partner 
ugyanakkor hozzájárul ah-
hoz, hogy a tanulók szervezet-
ten vagy egyénileg látogassák 
a szerződésben foglalt progra-
mokat és szolgáltatásokat.

Az iskolák tanulóinak ren-
delkezésre állnak az Ugrópont 
Ifjúsági Információs és Ta-
nácsadó Iroda szolgáltatásai, 
illetve az Ugrópont által szer-
vezett sport és szabadidős ren-
dezvények stb., de aktív szere-
pet várnak az oktatási intéz-
mények fiatalságától a városi 
diákönkormányzat létrehozá-
sában és működtetésében is.

- Azt gondolom, hogy a pá-
lyázatban számos olyan fel-
adat és lehetőség van, amelye-
ket nemcsak nekünk, a pályá-
zatot elnyert intézménynek, 

hanem az ifjúsággal foglalko-
zó intézményeknek és alapítvá-
nyoknak és ki kell használniuk 
– mondta az aláírást követően 
Szepesi Tibor, a Déryné Kultu-
rális Központ vezetője. - A pro-
jekt megvalósítása érdekében 
egyébként korábban már ha-
sonló megállapodás történt a 
Kádas György Általános Isko-
la és Szakiskola Karcagi Tag-
intézményével, de leendő part-
nereink közé tartozik a Vörös-
kereszt, a KTKT Szociális Szol-
gáltató Központ, a Zabhegyező 
Gyermekanimátor Egyesület, 
a Nagykun Környezetvédel-
mi Kft., valamint a Bengecseg 
Alapítvány is. Az utóbbiak-
kal intézményekkel és alapít-
ványokkal hamarosan szintén 
kezdeményezzük az együttmű-
ködési megállapodás megköté-
sét.

- Mik a legfrissebb hírek az 
Ugrópontból?

- A tapasztalat szerint az 
iroda jól működik, egyre nép-
szerűbb a megcélzott korosz-
tályok körében. A képzések 
és tanácsadások beváltották a 
hozzájuk fűzött reményeket 
– az ott működő szakembe-
rekhez ugyanis nagyon sokan 
fordulnak segítségért, tájékoz-
tatásért. Hamarosan megköt-
jük azt a szerződést, ami alap-
ján elkezdődhet a sokak által 
várt szabadtéri kondicionáló 
park építése. Ez terveink sze-
rint június hónapban átadásra 
is kerülhet. A nyár elején, jú-
nius 1-2-án pedig 24 órás lab-
darúgó tornát rendezünk. en-
nek hírelése a napokban jele-
nik meg a sajtóban.

Elek György

Érted és a közösségért

Ötéves a Karcagi Nóta 
Klub
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Május 27-én Kovács Mik-
lós, a Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium 11. B osz-
tályos diákja volt a kör előadó-
ja. A közönség nagy érdeklő-
déssel hallgatta a körültekintő 
kutatómunka eredményeként 
létrejött diaképes előadást, 
amellyel a tanuló számos kon-
ferencián és versenyen vett 
részt sikerrel.

Két kutatási területe több 
díjat is hozott Kovács Miklós 
számára és iskolája dicsőségé-
re: előbb a Tilalmasról írt dol-
gozata, majd Az Ecse-halom 
komplex földrajzi vizsgálata 
című munkája. Mentora, se-
gítő tanára Major János tanár 
úr is kiegészítést tett, amely-
ből kiderült, hogy figyeli és 
segíti a tehetséges és érdek-
lődő fiatalokat. Kiemelte Ba-
logh Erika végzős tanuló föld-
rajzi eredményeit. Elhangzott 
az Ecse-halommal kapcsolatos 
fordulatos kincsmonda, ame-
lyet a tanár úr felolvasott.

A bemutatkozás kiválóan si-
került a pályamunka előadá-
sával, s a kapott díjak, jutal-
mak megtekintésével, ame-
lyekből már kiállítást is lehet-
ne rendezni, olyan sok szép 
eredményt ért el eddig Mik-
lós. Megtudhattuk, hogy az 
Ecse-halom a karcagi Bugyogó 
és a Kunmadarasi-puszta hatá-
rán található, az egykori szov-
jet katonai lőtér bejáratánál, 
így katonai őrtorony is volt raj-
ta. Számos forrásmunkára tá-

maszkodva tíz szempont sze-
rint dolgozta fel a témát. Be-
mutatta a mérési eredménye-
ket, a halom felszínén található 
növényeket, a tetején lévő geo-
déziai magasságjegyet, a kör-
nyezetét, az elkészített szint-
vonalas és térhatású ábrázolá-
sú térképet. A témát folytatni 
kívánja, amely komoly kuta-
tómunkát jelent nem csak a 
könyvtárban, hanem a helyszí-
nen is további adatok gyűjtésé-
vel. Saját készítésű fényképeit 
is kivetítette az aszimmetrikus 
halomról, amelynek állapota – 
sajnos –  roncsolt, pedig védett 
természeti terület. Terve sze-
rint rendbe kell hozni, ameny-
nyire lehet, ha már eredeti ál-
lapota nem is rekonstruálható. 
Végül jó néhány hasznos javas-
lat is elhangzott a hallgatóság-
tól a dolgozat hozzáférhetősé-
gére vonatkozóan. Gratulálunk 
a tanuló kiemelkedő kutató-
munkájához, s várjuk a továb-
bi eredményeket!

A következő összejövetelre 
június 3-án, hétfőn fél hattól 
kerül sor a Déryné Kulturális 
Központ első emeletén, ahol a 
Kátai MediSong kórus, a kar-
cagi kórház énekkara mutat-
kozik be Kátainé Nyakó Edit 
vezetésével és Márkiné Bihari 
Anita közreműködésével. Az 
éneklés és bemutatkozás után 
londoni élménybeszámolójuk 
következik. Minden érdeklő-
dőt szeretettel várunk!

V. Gy.

Az Ecse-halomról
A múlt héten a városi könyv-

tár olvasótermében Rideg Ist-
ván irodalomtörténész mutatta 
be dr. Ötvös László legutóbbi – 
a múlt év végén megjelent – kö-
tetét. Az új könyv a Debreceni 
Egyetem (később Kossuth La-
jos Tudományegyetem) törté-
netének egy darabjával ismertet 
meg bennünket, de egy kicsit 
debreceni teológia-, illetve egy-
háztörténet is. A lelkész szerzőt 
ismerve nincs mit csodálkoz-
ni a tárgyon, bár a feldolgozás 
az ő munkásságában újdonság-
nak tűnik. Intézménytörténet-
ről és kilenc tudósprotréról van 
ugyanis szó. A szerzőt a talál-
kozó előtt rövid beszélgetésre 
kértük.

- Miért e tudománytörténeti 
kitekintés?

- A kötet 2012-ben jelent 
meg, amit azért kell elöljáróban 
hangsúlyozni, mert száz évvel 
korábban, 1912-ben történt a 
Debreceni Egyetem megalapí-
tása. Ennek az érde-
kessége, hogy az egye-
temet tulajdonkép-
pen a debreceni Kol-
légium „szülte meg”. 
Mégpedig úgy, hogy 
a Kollégium ekkor le-
mondott három (teo-
lógiai, bölcsészeti és 
jogi) egyetemi koráról 
ahhoz, hogy így biz-
tosítsa a szellemi po-
tenciált az egyetem 
megindulásához. Nagyon nagy 
gesztus volt ez a Tiszántúli Egy-
házkerület részéről, mert a há-
rom karral huszonkilenc akk-
reditált professzort is átadott 
– nem beszélve arról a tényről, 
hogy az új egyetem – a jelenle-
gi épület elkészültéig – a Kollé-
giumban működött.

- A Kollégium, mint intéz-
mény, az említett karok átadá-
sával igen érdekes helyzetbe ke-
rülhetett...

- Hát igen, hiszen ezzel a 
gesztussal lefejezte saját magát, 
azaz elveszítette egyetemi és fő-
iskolai rangját. Erre jött viszont 
egy kunsági atyafi, aki az el-
ső rektor lett, és ő állt ki amel-
lett, hogy a Kollégium tovább-
ra is tudományos oktatóműhely 
maradjon – akkor már majd’ 
ötszáz éves múlttal. A javallata 
az volt, hogy alapítsák meg ott a 
lelkészképző intézetet, és a kis-
papok itt hallgassák majdan az 
egyháztörténeti tárgyakat. Ez-
zel létesül egy új intézmény, és 
a Kollégium sem veszíti el a fő-
iskolai rangját. Ez megtörtént, 
sőt, megemlíthetjük, hogy ké-
sőbb a Tanárképző Intézetet is 
megalapították és 1950-ig az is 
megvolt. Az 1950-es év egyéb-
ként a vízválasztó, mert addig 
a teológia is az egyetem kereté-
ben működött. Ebben az évben 

viszont ki kellett válnia és ak-
kor pedig már azt a nehézséget 
kellett megoldani, hogy a kar 
megtartsa az egyetemi rangját. 
Ezt egy bibliafordító tudós pro-
fesszor vezényelte le. Úgy vo-
nultak ki az egyetemről, hogy 
már önálló szervezetként ké-
szen volt a Teológiai Akadémia, 
mint egyetemi kar.

- Amikor a teológia még egye-
temi kar volt, a karról kilenc te-
ológus rektora volt az egyetem-
nek. Erről a kilenc teológus rek-
torról szól a könyv, aminek a 
címe: Egyetemmé ifjodott Kol-
légium. A cím a Kollégiumot 
mintegy állandónak sejteti. Mi-
ért?

- Kicsit kunos megfogalma-
zás a cím, rejtbeszéd. Tudniil-
lik a Kollégium azzal, hogy le-
mondott a főiskolai rangjáról, 
megifjodott, hiszen egy egye-
temet szült meg. Ezt rejti ma-
gában a cím. Később egyéb-
ként, amikor az egyetem a 100 

éves évfordulójára készült, fel-
vetődött a gondolat, hogy a teo-
lógia menjen vissza és ismét az 
egyetem keretein belül működ-
jön. Ekkor azonban a teológia 
azt mondta, hogy nem, hiszen 
önálló, egyetemi rangú intéz-
mény. Az egyetem viszont er-
re azt kérte, hogy a történelmi 
múltját a Kollégium alapításától 
1538-tól számolhassa. Megkap-
ta a hozzájárulást. A Debrece-
ni Egyetem tehát 1912-ben ala-
kult meg, de a történelmi múlt-
ját 1538-tól számolja. A két in-
tézmény szövetségre lépett és 
létrehozták az egyetemi taná-
csot, aminek önálló társszerve 
lett a Hittudományi Egyetemé 
előléptetett Teológiai Akadé-
mia. E két nagy hírű intézmény 
az idén 475 éves.

- És ennek az intézménynek 
az 1950-ig tartó szakasza for-
málódik meg a könyv lapjain, de 
speciálisan, kilenc rektor bemu-
tatásával.

- Igen, 1950-ig működött ott 
a teológiai kar, és ez idő alatt 
kilenc teológus rektora volt az 
egyetemnek. Csak megemlí-
tem, hogy az egyetem első tan-
éve1914/15 volt, és az első év 
rektora egy teológus, Kiss Fe-
renc (egy kunsági atyafi) volt, 
és aztán az évtizedek során to-
vábbi nyolc tudós töltötte be 

ezt a tisztséget. Az arcképük a 
könyv hátoldalán látható. Vala-
mennyien teológusok ugyan, de 
ez azon belüli szakokat illető-
en van közöttük bibliai misszi-
ós, bibliafordító, ószövetséges, 
újszövetséges (ti. ezek kutató-
ja – E.Gy.), vallástörténész, gya-
korlati teológus – és így tovább. 
Van egy másik érdekesség is a 
munkásságukat illetően, éspe-
dig az, hogy mindannyiuknak 
van egy speciális kutatási terü-
lete is a szakja mellett. Példá-
ul Kiss Ferenc a Szeretetszövet-
ség megalapítója. Erdős József 
újszövetséges professzor volt, 
az ő fia Erdős Károly biblia-
fordító, Sass Béla rektor ószö-
vetséges teológus, emellett az 
egyház életének kiváló kutató-
ja volt. Lencz Géza professzor 
vámospércsi születésű, ő Bocs-
kai István életét és működését 
tanulmányozta, Csánki Benjá-
min vallástörténész és Kossuth 
tisztelője volt. Varga Zsigmond 

az egyetemes vallás-
történetet tanította, 
emellett a magyarság 
őstörténetét kutatta. 
Csikesz Sándor gya-
korlati teológus volt, 
de nagyon fontosnak 
tartotta bemutatni, 
milyen vallás- és mű-
vészettörténeti, kéz-
műves történeti ér-
tékeket őriznek a pa-
rókiákon. A kegysze-

rekből 1938-ban világraszóló 
kiállítást rendezett és ezen felül 
1925-ben létrehozta a Teológiai 
Szemle című folyóiratot, amivel 
megalapította a magyar refor-
mátus irodalmat. Kállay Kál-
mán rektor pedig a bibliafordí-
tó bizottság elnöke volt. Hát ró-
luk szól ez a könyv, amiben töb-
bek között közlöm az ő rektori 
székfoglalójukat is azért, hogy 
„első kézből” olvassunk azok-
ról az oktatási, vagy tudomány-
szervezői kérdésekről, ami őket 
hivatalba lépésük idején foglal-
koztatta. Ezt az adalékot tehet-
jük hozzá az egyetemtörténet-
hez.

- Az Egyetemmé ifjodott Kol-
légium már megjelent. Biztos 
vagyok abban, hogy azóta új 
munkán dolgozik. Mi a legújabb 
kutatás tárgya?

- Azokon a településeken, 
ahol szolgáltam, igyekeztem a 
honismereti, helytörténeti iro-
dalmat gyarapítani. Egy eb-
be a sorba tehető könyvön dol-
gozom jelenleg. Az első paró-
kiám, ahol 1958-tól önálló lel-
készként dolgoztam, Újléta 
volt. Ennek a településnek a 
történetét írom most, króni-
ka formában. Félkész állapot-
ban van...

- Jó munkát kívánok hozzá!
Elek György

Most egyetemtörténet és teológia is
Beszélgetés Ötvös László új könyvéről

Gyergyói és karcagi 
csapatok tornája

Hét évvel ezelőtt focizni szerető baráti társaságok szer-
vezték meg először a Gyergyószentmiklós és Karcag ama-
tőr csapatai között meghirdetett futballtornát. Ennek újabb 
(2013. évi) mérkőzéseit játszották le a hétvégén a sportcsar-
nok szomszédságában lévő műfüves pályán.

Eredmények: I. Gyergyói Barátok, II. MOL 
Gyergyószentmiklós, III. ZSOAN és Barátai, IV. SKF Kar-
cag.

A torna a nyár végén Gyergyószentmiklóson folytatódik.
(A szervezők ezúton mondanak köszönetet Tóth János 

fazekasnak, Szepesi Tibornak (DKK) és András Istvánnak 
(Akácliget Strand) a lebonyolításhoz nyújtott segítségért.)
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Emlékszem, néhány évvel 
ezelőtt egy tévéműsorban ösz-
szeültettek egy nagyon hí-
res színészt és egy SMS-költőt. 
Nem vicc, egy olyan félretolt 
baseball sapkás fiatalembert, 
aki SMS-ben ír, vagy írt verse-
ket – azóta sem hallottam ró-
la. Költőnk elmondta, hogy 
verseiben kihasználja a szöve-
ges üzenetek adta lehetősége-
ket, például azt, hogy sokkal 
több mindent bele lehet sűríte-
ni egy adott költeménybe, mint 
a klasszikus költészet kerete-
in belül. (Gondolom itt a rövi-
dítések adta lehetőségekre gon-
dolt a „művész”.) A színészle-
genda figyelmesen hallgatta, 
majd megkérdezte, hogy tud-
ta-e a „költő úr”, hogy Arany 
János a szerelem szavunknak 
közel 200 szinonimáját ismer-
te. (Természetesen nem tudta.) 
Mondott még ezzel kapcsolat-
ban néhány érdekességet, majd 
sok sikert kívánt a fiatalember-
nek és elhagyta a stúdiót. Nem 
is csodálkoztam.

A napokban egy cégveze-
tő nyilatkozta a következőt: „A 
növekvő globális elvárások mel-
lett célunk, hogy megfeleljünk 
a mai megatrendeknek.” Telje-
sen felesleges tovább idéznem a 
nyilatkozatból, mert nem árul-
ta el, hogy mik azok a globá-
lis elvárások és melyek azok a 
megatrendek, amelyeknek any-
nyira meg kell felelniük. Egy-
szerűen úgy gondolta, hogy jól 
hangzik. Ő a másik véglet, aki 
nem rövidít, hanem terjengő-
sen, látszólag jól megszerkesz-
tett panelek mentén fogalmaz, 
de valójában a nagy semmiről 
beszél.

Nos igen, ma a trendek, pa-

nelek, PR-trükkök, médiahack-
ek világát éljük. Minden-
ki olyan szép, okos, és mégis 
olyan trendi, márka-hű és any-
nyira önmaga. Ja. Közben az 
EU felmérései szerint az uni-
óban minden ötödik gyermek 
és 73 millió felnőtt küzd va-
lamilyen problémával az írás-
olvasás terén. Az UNESCO 
2008-as felmérése szerint Kö-
zép-Kelet Európában 9 millió 
ember analfabéta, vagyis írás-
tudatlan. A másik nagy prob-
léma az iskolából kikerült fel-
nőttek közötti illiteráció. Ezek 
azok az emberek, akik funkcio-
nálisan analfabéták, tehát nem 
tudják értelmezni azt amit elol-
vasnak. Tudnak ugyan olvasni, 
de nem értik például a kezelési 
útmutatókat, nem tudnak sza-
bályszerűen kitölteni egy csek-
ket, de még saját szórakoztatá-
sukra sem tudnak egy könyvet 
elolvasni, mert nem értik a tar-
talmát. Az unióban ezeknek az 
aránya 20-30 százalékra tehető, 
hazánkban pedig feltehetően 
minden negyedik ember küzd 
ezzel a problémával.

Durván tíz évvel ezelőtt, 
azok akik számítógéppel és 
internet-hozzáféréssel rendel-
keztek, sokkal gyakrabban jár-
tak pl. könyvtárba. Ennek talán 
az az oka, hogy a világháló se-
gítségével könnyebben megta-
lálták az érdeklődési körüknek 
megfelelő irodalmat, vagy más 
dolgokat is, és azokat beszerez-
ték, megnézték, kikölcsönöz-
ték. Tehát a számítógép pusz-
tán egy eszköz volt ebben a fo-
lyamatban. Ma már az internet 
és az elektronikus média el-
sőbbséget élvez a könyvekkel 
és az írott sajtóval szemben. Itt 

lépnek képbe a panelek, a száj-
barágós reklámok, az intenzív 
képi megjelenítések, az egysze-
rű karakterekre épített televí-
ziós szappanoperák, amelyek a 
legalapvetőbb érzelmekre hat-
nak, izgalmat ugyan okoznak, 
de katarzist egyáltalán nem.

Szintén 2008-as adat, hogy a 
15 évesnél fiatalabbak körében 
a semmit nem olvasók aránya 
51%. Ez egy reprezentatív fel-
mérés szomorú eredménye. Le-
hetne most a mindenkori okta-
tás hiányosságairól értekezni, 
de annyian és annyiszor meg-
tették már korábban. Azon-
ban a család szerepe sem elha-
nyagolható, hiszen az óvoda és 
az iskola nem pótolhat min-
dent. Szakemberek szerint, ha 
a gyermeknek már kiskorában 
képeskönyvet adnak a kezébe 
és rendszeresen mesélnek neki, 
kisiskolás korában pedig gyer-
mekirodalmat vásárolnak, ak-
kor sokkal jobb esélyekkel in-
dul az értő olvasás elsajátításá-
ban. Így talán jobban értékeli a 
Rómeó és Júliát, mint a bugyu-
ta Alkonyat trilógiát ami egy 
kihűlt vámpír és egy tinédzser 
lány románcáról szól. És talán 
nem fog verseket írni SMS-ben, 
de mellébeszélő nyakkendős 
sem lesz belőle.

Az Európai Unió most jelen-
tette be, hogy szeretnék elérni, 
hogy 2030-ra egyetlen analfa-
béta se legyen Európában. Nos 
nem tudom mi lesz akkorra, 
de jelenleg növekvő tendenciát 
mutat az írástudatlanság, nyu-
gaton a rengeteg harmadik vi-
lágbeli bevándorló miatt, ke-
leten pedig a szegénység a leg-
alapvetőbb oka.

-dh- 

Trendek és tendenciák
Dr. Örsi Julianna 

ethnográfus egyik legfonto-
sabb kutatási területe a csa-
lád helye és helyzete a változó 
világban. Ezzel kapcsolatban 
az elmúlt évtized(ek)ben szá-
mos felmérést végzett a Nagy-
kunságon (benne hangsúlyo-
san Karcagon), elsősorban a 
fiatalok körében. Egy, a múlt 
héten küldött levelében ar-
ról tudósított, hogy újabb ku-
tatási szakasz kezdődik, de a 
vizsgálatok tárgya változat-
lan. Interjúnkra már Karca-
gon került sor, ahol a Nagy-
kun Református Gimnázium-
ban végzett felmérést. 

- Nagyon fontos társadalmi 
kérdéseket vizsgálunk, egész 
pontosan a fiatalok véleményét 
kérdezzük meg a családról és a 
házasság intézményéről. A ku-
tatás önmagában is érdekes, 
mert a megkérdezett fiatalok 
véleménye, azt hiszem, nem-
csak nekünk kutatóknak, ha-
nem a családpolitikát alakítók-
nak is fontos lesz, de a generá-
ciók véleményének összevetése 
hasonlóan fontos következteté-
seket eredményezhet majd.

- Nem újdonság az a megál-
lapítás, hogy a család intézmé-
nyét nagyon sok és nagy meg-
rázkódtatás érte, és ezért ma-
napság már egyre nehezebben 
definiálható.

- Valóban nagyon nehéz a 
mai családot meghatározni, 
hiszen különböző együttélé-
si formák léteznek és a család a 
funkciójának a betöltésében is 
változásoknak van kitéve. Per-
sze ez nem most kezdődött, 
mert bizonyos funkciók koráb-
ban is változtak. A 2. világhá-
ború után a termelői funkció 
gyakorlatilag megszűnt vagy 
csak a háztáji gazdálkodásra 
szorítkozott, és az osztályfunk-
ció is eléggé sematizálódott. Je-
lenleg a termelői és fogyasz-
tói funkcióban, valamint a he-
lyi társadalomban a különböző 
társadalmi rétegekhez tartozó 
csoportoknál figyelhető meg 
változás a családon belül. A bi-
ológiai funkció – az utód lét-
rehozása, felnevelése eléggé – 
háttérbe szorul, ami a demog-
ráfiai mutatókból egyértelmű-
en kimondható.

- Arra gondolva, hogy pél-
dául a népességgel kapcsolatos 

problémák már a ’70-es évek-
től jelen vannak, ez egy hosz-
szabb folyamat részének vagy 
végeredményének tűnik.

- A 19.század végéig sok 
gyermek született a családok-
ban. Az 1. világháború után 
kezdődött a gyermekek szá-
mának a fogyása, és előbb a 
három-négy, a 2. világhábo-
rú után pedig a kétgyerme-
kes család lett az ideális. Nap-
jainkban viszont már a két 
gyermek sem általános. In-
kább az egy, vagy az egy sem 
a jellemző, ami persze nemze-
ti szinten is problémát okoz.

- Mennyiben segíthet a prob-
lémák megoldásában a most in-
duló kutatás?

- A kutatás célja nemcsak 
az, hogy megtudjuk a fiatalok 
véleményét, hanem a család és 
a házasság intézményének a 
népszerűsítése is. A felmérést 
ugyanis előadások követik és 
természetesen nemcsak a kar-
cagi középiskolában végezzük, 
hanem más nagykun települé-
seken is. Bízunk benne, hogy 
így mi is hozzá tudunk járulni 
a gondolkodás megváltozásá-
hoz. A hosszú távú tervek kö-
zött szerepel még az is, hogy 
intenzívebb kapcsoltba kerü-
lünk a családsegítő közpon-
tokkal. Egy könyv kiadását is 
tervezzük, amit – reméljük – 

széles körben haszonnal fogat-
nak majd.

- A könyvet mikorra várhat-
ják az olvasók?

- A jelenlegi kutatási ered-
ményeink az Alföldi család-
történetek című kötetben lesz-
nek olvashatók és ez a nyáron 
már remélhetőleg kézbe vehe-
tő lesz. Ebben nemcsak a fel-
mérés eredményeit közöljük, 
hanem különböző interjúkat, 
önéletírásokat, visszaemléke-
zéseket és egyéb dolgozatokat 
is közzé teszünk. A Szegedi 
Egyetemen, illetve a mezőtúri 
főiskolán többször kaptak a fi-
atalok olyan feladatokat, hogy 
írják le a saját családjuk tör-
ténetét, és honismereti pályá-
zatokra is több nagyon jó írás 
érkezett be hasonló témákban. 
Ezekből válogatunk.

- Jó munkát hozzá! Köszö-
nöm a beszélgetést!

Elek György

Az Alapítvány 2012. évben eleget tett az alapító 
okiratban meghatározott céloknak. Az Alapítvány 
vállalkozási tevékenységet is folytat, de az adóköte-
les mértéket nem éri el. Az egyesület tisztségviselői 
munkájukért anyagi juttatást nem kapnak. 
2012. évi pénzforgalmi adatok:
Nyitóegyenleg

2012. január 01. 1.187.217.-Ft
Bevételek: 
Kamat:      28.202.-Ft
Adó 1 %:      88.254.-Ft
Támogatások:      40.000.-Ft
Egyéb bevétel:      14.520.-Ft
Bérleti díj:    184.000.-Ft
2012. évi összes bevétel:    354.976.-Ft
Kiadások:
Anyag költség:      72.113.-Ft
Posta, telefon költség:      13.170.-Ft
Biztosítási díj:      23.292.-Ft
Bankköltség:         6.080.-Ft
Célszerinti tevékenység:    212.175.-Ft
Karbantartás /könyvelés/:    296.345.-Ft
Egyéb kiadás:      66.250.-Ft
Kaució visszafizetés:    100.000.-Ft
2012. évi összes kiadás:    789.425.-Ft

Záró egyenleg:    752.768.-Ft 
(Pénztár: 663.-Ft, Bank: 752.105.-Ft)
Ebből lekötött betét:    672.103.-Ft

Tárgyi eszköz változás:
Ingatlan bruttó értéke:  10.000.000.-Ft
2008. évben elszámolt écs:      40.000.-Ft
2009. évben elszámolt écs:    200.000.-Ft
2010. évben elszámolt écs:    200.000.-Ft
2011. évben elszámolt écs:    200.000.-Ft
2012. évben elszámolt écs:    200.000.-Ft
Nettó érték: 9.160.000.- Ft.
Az alapítvány 2012. évben a kulturális jellegű 

közhasznú feladatait teljesítette, kulturális és nyug-
díjas rendezvényeket szervezett és támogatott, a sze-
mélyi jövedelemadó 1 %-ából 88.254.-Ft támogatás 
kapott.

Színházlátogatást – bérlet útján - szervezett, meg-
tartotta a két településen, összesen két alkalommal a 
hagyományos „Egészségmegőrző- betegségmegelő-
ző„ c. rendezvénysorozatot, amelyen az orvosi elő-
adás, és szűrő vizsgálatokat követően kulturális  szó-
rakoztató programom vehettek részt a résztvevők. A 
pénzeszközeit az alapítvány célkitűzéseinek megfe-
lelően használta fel. 

Köszönjük az alapítványnak nyújtott támogatá-
sokat, s kérjük, ha módjában áll, továbbra is segítse 
közcélú munkánkat.

Karcag, 2013. május 15.

Együtt Egymásért 2006. Alapítvány
Kuratóriuma

Együtt Egymásért 2006. Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2012. évről

Középpontban a család
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Művészpalánta

Emődi Réka a tanév folya-
mán, több rajzversenyen in-
dult, melyeken dobogós he-
lyen végzett. Kedves osz-
tályfőnöke Csináthné Bakó 
Éva tanítónő, a pályázatokat 
rendszeresen figyeli, s felhív-
ja rájuk Réka figyelmét. Fel-
készítői: édesanyja Varsóczi 
Zsuzsanna óvónő, Szilágyiné 
Baranyi Judit rajzszakos ta-
nárnő, rajzszakkör-vezető az 
Erkel Ferenc Alapfokú Mű-
vészeti Iskolában, valamint 
Takács Nikoletta tanítónő, 
aki rajzot tanít Réka osztá-
lyában.

Íme a kisművész eredmé-
nyei:

A Víz Világnapja alkalmá-
ból meghirdetett rajzverseny 
különdíjasa. 

A megyei „Meseszép Mese-
kép” elnevezésű meseíró- és 
illusztráló pályázaton 

1. helyezésben részesült.
A Kiskulcsosi Tagiskola 

rajzpályázatán (a Tyúkocska 
cipője c. meseillusztráción) 

1. helyezett lett.
A Szent Pál Marista Ál-

talános Iskola „Járj nyitott 
szemmel…”pályázatán 2. he-
lyezést,

Weöres Sándor születése 
100. évfordulójának tiszteleté-
re meghirdetett gyermekver-
sek illusztrációjában 3. helye-
zést ért el. 

Gratulálunk Rékának a szép 
eredményekhez, csak így to-
vább!

Környezetvédők – 
természetszeretők

Egy tehetséges környezet-
védő csapat – Kovács Balázs, 
Kun László és Reszegi Áron 
– a CURIE Természetisme-
reti Emlékverseny Országos 
Döntőjén vetélkedett. A fiúk 
tehetséggondozó pedagógu-
sa: Csináthné Bakó Éva taní-
tónő.

A 3-4. évfolyamos tanu-
lók az ország minden részé-
ről (Gyöngyös, Nyíregyháza, 
Orosháza, Szabadka, Szeged, 
Szentes, Szolnok) érkeztek és 
15 csapatban együtt verse-
nyeztek. 

A verseny három részből 
állt, melyet a „kis természettu-
dósok” szenzációs eredmény-
nyel oldottak meg.

Egy fantasztikus tablót (do-

kumentációt) készítettek a víz 
körforgásáról. 

50 feladatból álló tesztet töl-
töttek ki 60 perc alatt!

5 perces prezentációt is tar-
tottak „Az én vizem” témá-
ban. 

A szóbeli versenyre a csa-
pat dramatikus játékot vitt 
Powerpoint háttérképekkel, 
zenei aláfestéssel, melyben a 
Kecskeri-tó került bemutatás-
ra, óriási sikerrel. 

A szorgalmas, kitartó mun-
ka, lelkiismeretes felkészü-
lés megérlelte gyümölcsét. A 
gyerekek Országos V. helyen 
végeztek, csupán kettő és fél 
ponttal lemaradva az első he-
lyezettől.

Büszkék vagyunk a csapat 
tagjaira a kiváló eredményért! 

Gratulálunk a pedagógu-
soknak a kiváló tehetséggon-
dozó munkájukhoz, köszön-
jük a Kedves szülők támoga-
tó segítségét!

Borsosné Herczegh Judit 
munkaközösség-vezető és
Csináthné Bakó Éva osz-

tálytanító

A nemzetközi EngRead 
angolverseny, egy három-
fordulós verseny, melyen 
18 ország 970 tanulója in-
dult az idén. Köztük volt 
Urbán Andrea a Györffy 
István Tagiskola 8. c osz-
tályos tanulója is. A deb-
receni döntőbe jutott 51 
tanuló közül a 13. helye-
zést érte el.

Gratulálunk kiváló, 
szép eredményéhez, Vass 
György felkészítő munká-
jához.

Angol szakmacsoport

Református általános isko-
lánk csapata május 7-én Szol-
nokon járt, a NEFAG Zrt. ál-
tal megrendezett víz világ-
napi megyei vetélkedőn. A 
verseny dátuma nem a vélet-
len műve, hanem a természet 
furcsa tréfája, mivel az el-
sődlegesen meghirdetett idő-
pontban inkább télies, mint 
a tavaszias időjárás volt a jel-
lemző, ezért erre a napra ha-
lasztották a megmérettetést.

Izgatottan indultunk el a 
reggeli vonattal, s a hangulat 
csak fokozódott miután meg-
érkeztünk Szolnokra. Sem 
a rossz időjárás, sem a szo-
ros busz menetrend sem tán-
torított el a céltól, hamaro-
san elérkeztünk az erdészet-
hez, mely a város szélén, egy 
gyönyörű erdőben bújt meg. 
Nem sokat tétovázhattunk: 
azonnal kezdődött a verseny, 
kezdetnek egy rövid tájékoz-
tatóval. Itt elmondták, hogy 
tizenkét csapatból áll a me-
zőny és hat állomást kell tel-
jesítenünk a legjobb tudá-
sunk szerint, valamint a ke-
zünkbe adtak egy cetlit, ami-
re le kellett jegyeznünk, hogy 

mit is jelent számukra a Ti-
sza.

Ezután már tényleg a ver-
senyzés ideje következett. Az 
akadályok egytől-egyig a víz-
hez kötődtek: voltak a víztisz-
títással, a folyószabályozással, 
a gát, illetve az ártéri erdők 
élővilágával kapcsolatos kér-
dések, sőt, még egy ügyességi 
feladatot is végre kellett haj-
tanunk. Persze, mondanom 
sem kell, hogy a csapatmun-
ka és az aktivitás mindvégig 
működött köztünk. Miután 
minden próbát kiálltunk, egy 
kis pihenés, majd az ebéd kö-
vetkezett.

S végül elérkezett a nap 
fénypontja. Mindenkit össze-
hívtak az előadóterembe az 
eredményhirdetésre, és akkor 
tudtuk meg a hírt, miszerint 
két csapat holtversenyben áll 
a dobogó közelében… Kicsit 
elszontyolodva, de nem letör-
ten ballagtunk ki az erdészet 
udvarára, ahol feltűztük a 
cetlijeinket egy kék szalagra, 
mely a Tiszát jelképezte, majd 
újra visszaindultunk az elő-
adóba, immáron a végleges 
eredményekért. De ahogyan 
következtek az eredmények 

sorban, sosem került ránk a 
sor, és végül nem is hittünk a 
fülünknek, mikor kijelentet-
ték, hogy „első helyezést ért el 
a Karcagi Nagykun Reformá-
tus Általános Iskola csapata”. 
Az oklevelek és a jutalmak át-
vétele után már indultunk is 
tovább, hogy elérjük a Kar-
cagra tartó vonatot.

Ez után, a kissé fárasztó, de 
örömteljes nap után mind-
annyian rengeteg élménnyel 
és ajándékkal tértünk haza. 
Azt gondolom, hogy nemcsak 
a mi érdemünk az, hogy ez a 
szép eredmény megszületett, 
hanem nagy szerepet játszott 
benne pedagógusaink mun-
kája is. Ezúton szeretném 
megköszönni mindannyiunk 
nevében felkészítő tanárunk, 
Nagy Péter, és biológia szakos 
tanárnőink, Jobbágy Ildikó és 
Gyökeresné Kállay Mária ki-
tartó munkáját. Azt hiszem, 
ezzel ismét bizonyítottuk, 
hogy a „Refi” méltó helyen áll 
a megyei iskolák között.

Külön megköszönjük a 
NEFAG Zrt. és a KÖTIVIZIG 
támogatását.

Valikovics Anna Dóra
 8.b osztály

Tehetségek a Györffy Tagiskola 3. b osztályában

„Refis siker Szolnokon”

Urbán Andrea nemzetközi sikere 
az EngRead versenyen

Szentannais sikerek 
a megyei versenyeken

A Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Pedagógiai Intézet által 
meghirdetett tanulmányi verse-
nyek döntőit  áprilisban rendez-
ték. Iskolánk diákjai ezúttal is 
bizonyították, hogy ott a helyük 
a legjobbak között.

Az április 17-én megrendezett 
megyei német verseny szóbeli 
fordulóján a 10. D osztály két ta-
nulója vett részt. Az írásbeli fel-
adatok teljesítése után hívták be 
a tanulókat a szóbeli forduló-
nak helyet adó Verseghy Ferenc 
Gimnáziumba. Tanulóink ezen 
a megmérettetésen is jól szere-
peltek. Bojti Nikolett harmadik, 
Csukás Katinka negyedik he-
lyen végzett. Felkészítő tanáruk 
Budai Zsuzsanna. 

A Szentannai Sámuel Gimná-
zium, Szakközépiskola és Kol-
légium 10. B osztályos tanuló-
ja, Szabó Imre írásbeli dolgozata 
alapján, a tíz legjobb versenyző 

között jutott tovább. Az április 
19-én, a Varga Katalin Gimná-
ziumban rendezett verseny szó-
beli döntőjén 5. helyezést ért el. 
Felkészítő tanára Csidei Péter.

Az iskolai írásbeli forduló 
eredménye alapján április 22-én, 
szintén Szolnokon a Verseghy 
Ferenc Gimnáziumban a Me-
gyei francia versenyen iskolánk 
két tanulója, Szabó Imre és Sár-
kány Zoltán a 10. C osztályból 
kategóriájában második és har-
madik helyen végeztek. Szabó 
Imre egy Victor Hugo-vers sza-
valásával tűnt ki a mezőnyből, 
Sárkány Zoltán pedig ófrancia 
nyelven, saját magát gitáron kí-
sérve adta elő a franciák nem-
zeti eposzának egy részletét, ez-
zel adva egyéni színt a verseny 
amúgy is jó hangulatának. Fel-
készítő tanáraik Vízkeleti Erzsé-
bet és Sallai István. 

Eredményeikhez gratulálunk.

TEVA SE Debrecen – Kováts 
DSE Karcag 5:13

Karcagi győzelmek: párosban: 
Kovács Sándor – Tóth Balázs és 
dr. Hubert Attila – Nagy Norbert 
1-1 győzelem, egyéniben: dr. Hu-
bert Attila és Tóth Balázs 4, Ko-
vács Sándor 2, Nagy Norbert 1 
győzelem.

Csornai Csaba: Az utolsó mér-
kőzésünkön minden játékosunk 
nagyszerűen szerepelt, így arat-
tuk ezt a biztos győzelmet. Nagy 
Norbert első mérkőzésén abszolút 
győztes helyzetben  megsérült, de 
így is végigjátszotta a mérkőzése-
ket és szerzett győzelmet. Ezzel az 
eredménnyel 2012/13-as bajnoki 
évben biztosan szereztük meg az 
I. helyet. A nyári pihenő után ősz-
szel találkozunk az NB. II-ben.

A győztes csapat tagjai: 
Skumáth István, dr. Hubert At-
tila, Kovács Sándor, Tóth Balázs, 
dr. Farkas Béla, Börzsei Kriszti-
án, Nagy Norbert, Kovács Miklós, 
Csornai Csaba.

A megyei bajnokságban a 
Kováts DSE csapata a negyedik 
helyen végzett, de a feljutási ta-
bellán elért harmadik helyezése 
jogosít az NB. III-ban való sze-
replésre. A nevezési határidőig 
megvizsgálják a lehetőségeiket, 
hiszen a fiatalok fejlődése mi-
att kívánatos lenne az NB. III-as 
szereplés.

Május 25-én a Sportcsarnok 
és a Kováts asztalitenisz szak-
osztály technikai segítséggel bo-
nyolította le a megyei testvér-
városok Challange versenyét 
Martfűn. Asztaliteniszben a fiú 
és leány csapat I. helyen végzett 
Szepesi Bence részvételével.

Június 16-án Kelet-magyaror-
szági utánpótlás verseny (újonc, 
serdülő és ifjúsági) ranglista ver-
seny.

Június 22-én Régiós versenyek 
minden korosztályban és bajno-
ki csoportban.

B. I.

Asztalitenisz NB. III. Alföld-csoport
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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: 8,5 
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.
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.
3 szobás sorházi lakás a fürdőhöz 
közel, reális áron, sürgősen eladó. 
Karcag, Kórház u. 1. Tel.: 06/30-544-
3673.
Széchenyi sgt. 13. szám alatt ma-
gasföldszinti 3 szobás, felújított la-
kás eladó. I.ár: 8,9 M Ft. Tel.: 06/70-
773-4582.
Eladó Kg., Kátai G. u. 24. sz. alatti 
1,5 szobás családi ház. Tel.: 06/30-
645-1845.
Karcag csendes utcájában 100 m²-
es családi ház több generáció-
nak is garázzsal, műhellyel, 3 fázis, 
összközmű, gázkonvektor + 3 cse-
répkályha alkuképesen, akár fize-
tési könnyítéssel eladó. Tel.: 06/20-
533-8934.
Eladó Karcagon egy portán két csa-
lád részére külön épületben össz-
komfortos kertes ház. Gáz és ve-
gyes tüzelésű, ipari áram van. 
Kisebb kertes ház csere is érdekel. 
Tel.: 06/30-422-8334.
Karcag, Kátai G. utcában 3 szobás, 
kertes családi ház külső és tetőszi-
geteléssel, gazdasági épületekkel, 
2 garázzsal eladó. I.ár: 8,4 M Ft. Tel.: 
06/70-940-9398.
Kis tégla családi ház gáz és cserép-
kályha fűtéssel, központhoz közel 
(Zádor u. 28.) eladó. Tel.: 06/70-391-
4290.
Karcagon Kossuth téri, 2 szobás, 56 
m²-es, III. emeleti lakás tehermen-
tesen eladó. Tel.: 06/30-385-4300.

Karcagon cserépkályhás, gázkon-
vektoros, 1,5 szobás tégla családi 
ház sürgősen eladó. Tel.: 59/400-
802 (8 óráig, délben és 18 órától).
Háromszobás + nappalis ház el-
adó vagy budapestire cserélhe-
tő. Minden megoldás érdekel. Tel.: 
06/20-505-3467.
Két szoba, nappalis ház eladó. 
Kisebb csere is érdekel. Érd.: Kg., 
Arany J. u.4 .
Sürgősen eladó városközponti II. 
emeleti, 2 szobás, azonnal költöz-
hető lakás. Tel.: 06/70-456-7746 
vagy 06/70-316-3615.
Karcagon, a Kántor S. utcában új 
építésű, kétszobás, földszinti lakás 
eladó. I.ár: 5,6 M Ft. Tel.: 06/20-805-
2338.
Városközpontban 50 m²-es lakás el-
adó vagy családira cserélhető. Tel.: 
06/20-317-2503.
Közel a városközponthoz (1,4 km) 2 
szobás, nappalis, hőszigetelt, ker-
tes családi ház két fűtési lehetőség-
gel, felújítva és rendezett udvarral 
eladó. Tel: 06/70-773-8015.
Karcagon főtéri sátortetős, össz-
komfortos, 3 szobás, jó állapotú 
ház eladó. I.ár: 12 M Ft. Tel.: 06/20-
459-6396.
Karcagon, a Kisvénkert, Kékvirág 
utcában található 10 sor kertföld el-
adó. Tel.: 06/30-295-7437.
Karcagon, a Koppány u. 30. sz. alatti 
komfortos, kertes családi ház eladó. 
Tel.:  06/30-295-7437.
Összkomfortos családi ház lakható 
alsóépülettel eladó. Társasházi la-
kás beszámítható. Kg., Reggel u. 31. 
Tel.: 06/30-363-7951.
Varró utca 16/a. sz. alatti családi ház 
eladó. Tel.: 06/30-467-8696.
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.
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.

Állat
6 hónapos kölyök kutya jutányos 
áron eladó. Tel.: 59/312-666.
Öt db kismalac, kecskegidák és vá-
gó kecske eladó. Tel.: 06/30-551-
6995.

Üdülés
Berekfürdői apartman kiadó. SZÉP 
kártya elfogadó hely. (Geréné). Tel.: 
06/30-535-4907.
Mátrafüred-Pipishegyen csalá-
di nyaraló kiadó. Tel.: 59/311-817 v. 
06/30-455-6995.

Garázs
Garázs eladó Karcagon a Kórház úti 
lakótelepen. Áram, akna van. Tel.: 
06/30-272-9853.
A Bikás ház háta mögött garázs 
hosszú távra kiadó. Tel.: 06/30-324-
0871.

Vegyes
Transzcendentál is  Meditáció! 
M e n t á l i s  w e l l n e s s , 
stresszmenedzsment, életművészet. 
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 szó-
ló, örökölhető, cserélhető. Tel.: 06/59-
312-005 v. 06/30-583-4708.
Eladó 2 db függöny karnis, 1 db 
ufo lámpa, 1 db vasalódeszka, 2 db 
Schwinn Csepel bicikli. Tel.: 59/314-
094 (délután).
L-GO rokkantkocsi eladó. Tel.: 06/30-
494-7993.
Karcagi devizások találkozzunk! 
Minden héten csütörtökön 18 órakor 
az ADU-ban (Püspökladányi u. 14.). 
Tel.: 06/30-236-5858.
Szemes kukorica és zab van eladó. 
Tel.: 59/312-666.
Villanypásztor, 1 db betonkeverő el-
adó. Tel.: 06/30-336-6142.
Vennék megunt, de használható játé-
kot. Tel.: 06/20-230-3690.
Eladó 1 db Gorenje kombinált hűtő-
fagyasztó 3 fiókos ládával, 1 db gáz-
palack, Therapy Air Zepter levegő-
szűrő. Tel.: 06/20-505-3467.
Gerincsérvesek, derék és csípőfájó-
sak! Eladó denevérpad, mely segít 
gyógyulni. Tel.: 06/30-324-0522.
2 q búza eladó. Tel.: 59/313-878.
Zanussi hűtőszekrény, új elektro mo-
ped rokkant kocsi eladó. Tel.: 06/30-
546-4990.
Eladó egy kifogástalan állapotú lakó-
konténer (580x230x230 cm). Kertbe, 
horgász helyre, hobbi telekre. Tel.: 
06/70-414-2622.

Jó állapotban lévő szekrénysor, új 
állapotban lévő 220 l-es fagyasz-
tóláda, gázpalack rezsó  állvánnyal 
együtt eladó. Tel.: 06/30-457-3789.
Eladó 2 db Halasi ajtólap (200x66 
cm), ablakszárny, 1 db kiskapu elem 
(173x103 cm), 2 db nagykapu elem 
(203x178 cm), búza. Tel.: 06/70-262-
5583.
Búza van eladó. Érd.: Kg., Györffy I. 
u. 38. Tel.: 06/70-625-3138.
Blaupunkt CD autó rádió, Twister 
500 wattos erősítő, hangfal, GTS-
UBL 100 wattos erősítő eladó. Tel.: 
06/30-363-7951.
Komplett Erzsébet bútor eladó. 
Tel.: 06/30-467-8696.
Bioptron nagy lámpa eladó. Tel.: 
06/30-414-8261, 06/30-421-1862, 
06/20-204-3813.
HOPPÁ! A turiban nyári áru féláron! 
A birkafőző versenyre fehér kötény, 
nadrág és köpeny érkezett. Kg., 
Kossuth L. u. 22.
Nagy képernyős színes TV, bejára-
ti ajtóra való új szúnyogháló keret 
(205x90 cm), Babetta smkp. eladó. 
Tel.: 06/70-326-7291.
Eladó 1 db zongora, 70-es kaszáló-
gép utánfutó, 4 db veranda ablak. 
Érd.: Kg., Szent I. sgt. 57. Tel.: 06/30-
518-7368.
Szemes kukorica, búza és naprafor-
gó, valamint kis körbálás búzaszal-
ma eladó. Tel.: 06/30-985-4098.
Eladó 1 db aggregátor: Zuni, Tip: 
H2F 906, 3x380 V – 1500 W, 1440 
1/mp, 1,5 kW motorral, keverőtár-
csával, ékszíjjal. Barkácsolóknak is 
bármilyen célra, kedvező áron. Tel.: 
06/70-300-9730.
Reális áron, értéknek megfelelő-
en eladó: 1 db nagyméretű fran-
ciaágy, exkluzív kézzel szőtt fűzfa 
+ fenyőfa kerettel; 1 db egyedi elő-
szobafal tükörrel; 1 db kovácsolt-
vasból előszobafal; 5 részből ál-
ló, alig használt újszerű konyhabú-
tor (mosogató nélkül); 1 db tölgy-
fa gurulós zsúrkocsi; 1 db Lehel 
fagyasztós kombinált hűtőszek-
rény üzemképesen; 1 db vitrines, 
3 ajtós szekrény; 1 db vitrines bár-
szekrény; 1 db szobaasztal; 1 db 
kihúzhatós gyermekheverő; 1 db 
kombinált olasz babakocsi; 1 db 
működőképes, vezetékes gáztűz-
hely. Csak vevőszándékú vásárlók-
nak! Viszonteladók kíméljenek! Tel.: 
06/70-300-9730.

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 
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.
Pala, cseréptetők átfedése táblás 
zsindellyel, cseréppel, lindabbal. 
Ereszcsatornák cseréje, bádo-
gos munkák végzése garanciával. 
Filagóriák építése, homlokzat festé-
se, hőszigetelése. Azonnali kezdés-
sel! Tel.: 06/20-919-0320.
FODR ÁSZ HÁ ZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést vállalok! 
(Több mint 30 éves gyakorlattal ren-
delkezem.) Tel.: 06/30-447-3918.
Nagymama lakásán gyermekfel-
ügyelet vállal, akár alkalmilag is. Tel.: 
06/30-522-5218.
Angol nyelvből alap-, közép- és fel-
sőfokú nyelvvizsgára és érettségire 
való felkészítést vállalok, olcsó óra-
díjban! Tel.: 06/30-682-8185.
Takarítást vagy idős ember gondo-
zást vállalom. Tel.: 06/20-317-2503.

Gépjármű
Fiat Uno 1.3 diesel 1 éves műszaki-
val és 4 db 185x60x15-ös nyári gu-
mi eladó. I.ár: 130.000 Ft. Tel.: 06/30-
324-0522.
Renault19 Clio Megan bontott al-
katrészek, acélfelnik: Merci 15-ös, 
Nissan-Mazda 14-es, 14 acélfelni 
4x100 jó gumikkal eladók. Tel.: 
06/30-363-7951.

Apróhirdetés

TÁJÉKOZTATÁS
A Fidesz Karcagi szervezetének képviselői segítséget szeretnének nyújtani idős, beteg, 

mozgássérült, illetve gyermeküket egyedül nevelő lakótársainknak a fűnyírásban.
Kérjük, aki szeretné, hogy térítésmentesen lenyírjuk háza előtt a gyepet, keresse személye-

sen, vagy hívja: 
 1. körzet  Molnár Pál, Karcag, Szegfű u. 8. 06-30-2063327
 2. körzet Kovács Sándor, Karcag, Táncsics krt. 23. 06-30-6908103
 3. körzet Kovácsné Kerekes Katalin, Karcag, Kazinczy u. 10/a. 06-30-8501848
 4. körzet Gyurcsek János, Karcag, Ady E. u. 64/b. 06-30-2797930
 5. körzet Dobos László, Karcag, Kuthen u. 2. 06-30-5350764
 6. körzet Karcagi – Nagy Zoltán, Karcag, Kuthen u. 7. 06-20-9579091
 7. körzet Csányi Sándor, Karcag, Kisújszállási u. 137/c. 06-30-6551115
 8. körzet Pánti Ildikó, Karcag, Erkel F. u. 3/a. 06-30-2400413
Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!
Üdvözlettel:

FIDESZ – MPSZ KARCAGI CSOPORTJA 
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2013. május 31. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  Karcagi Tükör - Rajzpályá-

zat eredményhirdetés 
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdés
 Vendég: Kovács Szilvia al-

polgármester
 Karcagi Hírek
 - Aszfaltozás Dobos László 

választókörzetében
 - Tisza-tó napja
 - Lovas túra
 Háttér
 Vágópont alapkőletétel
20.10  Karcagi Tükör - Kováts Mi-

hály Emléknapok

2013. június 4. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Reformá-

tus istentisztelet 
19.20  Karcagi hírek
19.50  A Hit Szava - Római katoli-

kus szentmise

20.50  Karcag Sport: Karcagi SE - 
Csépa KSE Megyei I. osztá-
lyú bajnoki labdarúgó mér-
kőzés

2013. június 5. szerda
18.00  Műsorajánlat
18.05  Karcag Sport: Karcagi SE - 

Csépa KSE Megyei I. osztá-
lyú bajnoki labdarúgó mér-
kőzés

20:05  Film
21:35 Karcagi Tükör - Kováts Na-

pok: Kováts Műsoros Est

2013. június 6. csütörtök
18.00  Műsorajánlat
18.05  Karcagi Tükör - Városi Diák-

önkormányzat alakulása
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdés
 Karcagi Hírek
 Háttér
20.10  Karcagi Tükör - Kováts Mi-

hály Emléknapok II.

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

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

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

AnyakönyvAnyakönyv
Házasságkötés

2013. május 25.
Csombordi Szilvia és Kiss 
László

Születés

Ferenczi Andrea – Nagy Zol-
tán
Kg., Vágóhíd u. 26.  Mirella
Kovács Renáta – Baga Béla
Kinizsi u. 48/b.  Béla Sándor
Lakatos Aranka – Kabai 
Sándor
Kg., Tiszta u. 8.  Máté
Rózsa Beáta – Barta Attila
Kg., Csokonai u. 15.  Petra

Halálozás

Czipó Andrásné (Fodor Ro-
zália)

 Karcag (1929.)
Nagy Istvánné (Szabó Erzsé-

bet)
 Karcag (1926.)
Tóth Sándorné (Király Má-

ria)
 Karcag (1933.)
Tőkés József
 Kg., Széchenyi sgt. 33. 

(1963.)

RENDŐRSÉGI HÍREKRENDŐRSÉGI HÍREK

Lapzárta: 2013. június 3. (hétfő) 12 óra

Június 1. szombat
 8 – 13 óráig Főtér Gyógy-

szertár – Horváth F. utca

 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco

Június 2. vasárnap
 9 – 12 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco

Június 8. szombat
 8 – 13 óráig Berek Patika 

– Kiss A. utca

 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco

Június 9. vasárnap
 9 – 12 óráig Berek Patika 

– Kiss A. utca

A fenti időpontokon túl sür-
gős esetben egészségügyi ellá-
tás a Háziorvosi ügyeleten (Kar-
cag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Megyei I. osztályú bajnokság
Karcag – Csépa 4:0 (2:0)
Karcag, 90 néző. Jv.: 

Czirbaly M. Segítői: Kepka R., 
Zuhorecz R.

Karcag: Moga (Oros), Lázók 
A., Orosz, Rajcsányi, Szé-
kely, Szívós G., Szívós Gy., 
Szentannai (Daróczi), Erdei, 
Nagy R., Kovács Cs. (Berczi)

Edző: Orosz István
A negyvenegyedik percben 

Nagy R. kapta a labdát és 35 
m-ről kapásból félmagasan a 
bal sarokba bombázott (1:0). A 
negyvenötödik percben Szívós 
Gy. becselezte magát a 16-oson 
belülre, majd lapos lövése a bal 
alsó sarokban kötött ki (2:0). A 
hatvannyolcadik percben a le-
pattanó labdát Erdei szerez-
te meg és laposan Rácz mellett 
a kapu közepébe lőtt.(3:0). A 
hetvenharmadik percben Szí-
vós Gy. jobbról a kapu elé ívelt 
és a jókor érkező Székely a léc 
alá fejelt (4:0). 

Jók: Szívós Gy., Nagy R., Ko-
vács Cs., Szentannai, Rajcsányi 
ill. Rákóczi

Orosz István: Jelentem, 
élünk!

Gácsi Tibor: Az I. félidőben 
eldönthettük volna a mérkő-
zést, a II. félidőben megérde-
melten nyert a karcagi együt-
tes.

Ifjúsági mérkőzés

Karcag – Csépa 12:1 (5:1)
Karcag: Oros, Szabó, Szőke 

N., Horváth G., Varga, Kovács 
L., Balogh Cs., Németh, Ha-
mar, Földi, Kabai

Edző: Varga László
Góllövők: Földi (5), Nőke N. 

(2), Kovács L., Németh, Hor-
váth G., Varga, Kabai

Varga László: Jó kis edző-
mérkőzést játszottunk egy 
rangadó előtt.

B. I.

Labdarúgás

A Kinder + SPORT programot a Ferrero Magyarország a tömeg-
sport támogatására, népszerűsítésére hozta létre. A legfonto-
sabb cél a rendszeres testmozgás megszerettetése a gyerekekkel.

 A Györffy István Tagiskola még az ősszel jelentkezett erre 
a felhívásra. A sorsoláson több száz jelentkező intézmény kö-
zül nekünk is kedvezett a szerencse és bekerültünk a program-
ba. A tanév során a legügyesebb alsó tagozatos tanulók – a Vil-
lámmanók – kitartó szorgalommal és nagy odaadással készül-
tek a Kinder+SPORT versenyfeladataira, valamint gyűjtötték 
a pontokat az értékes sporteszközökért. A megmérettetés áp-
rilis 25-én várt a manókra. Ekkor került megrendezésre a Vá-
rosi Sportcsarnokban a regionális elődöntő. Itt dőlt el, hogy 
mely iskolák küzdhetnek meg egymással a Kinder+SPORT 
program országos döntőjében. Sajnos a döntőről a kis verseny-
zők lecsúsztak, de nem érzik vereségnek a testnevelés tagozatos 
Martfűi Pingvinektől négy ponttal alulmaradni.

A Villámmanók tisztességesen helytálltak és az ezüstösen 
csillogó 2. helyen végeztek. Valódi főnyereményük a testmoz-
gás által szerzett öröm és egészség lett.

A csapat tagjai: Kardos Panna, Tóth Patrik, Gánya Rudolf, Var-
ga Kata, Rózsa Marcell 2. évfolyam, Kiss Fanni, Sánta Tímea, 
Szűcs Adrienn, Mészáros Csaba, Balajti Gábor 3. évfolyam, 
Agócs Laura, Szőke Evelin, Kocsis Bálint, Házi Balázs 4. évfo-
lyam. Felkészítő pedagógus: Baláné S. Kovács Anikó tanítónő

Gratulálunk a „fitt” teljesítményhez! Köszönjük a Kedves 
Szülők és kollégák segítő támogatását!

Borsosné Herczegh Judit 
Munkaközösség-vezető

Fontos cél a rendszeres testmozgás

ZSARU NAPOK

Az áldozatvédelem jegyében
Szolnok, Aba-Novák Kulturális Központ

Június 6. (csütörtök)
10:00 Megnyitó
11:00 Kutyás bemutató
12:00 Imitált bűnügyi helyszínen végzett helyszíni szemle, 

nyomrögzítés bemutatása
13:00 Kutyás bemutató
13:30 Taktikai bemutató

Június 7. (péntek)
11:00 Kutyás bemutató
12:00 Imitált bűnügyi helyszínen végzett helyszíni szemle, 

nyomrögzítés bemutatása
13:00 Kutyás bemutató
13:30 Taktikai bemutató
18:00-19:00 „The Hedgehogs” zenekar koncertje

Június 8. (szombat)
15:00 Kutyás bemutató
15:30 Taktikai bemutató
16:30 Imitált bűnügyi helyszínen végzett helyszíni szemle, 

nyomrögzítés bemutatása

A Concordia Zrt. kisújszállási 
telephelyre keres silókezelőt. 

A munkakör betöltésének 
feltétele villanyszerelő 

képzettség. Nehézgépkezelő 
végzettség előnyt jelent. 

Jelentkezés: 06/30-998-5968.


