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Jó ütemben folyik a betakarítás
Átlagosnak egyáltalán nem ne-
vezhető tavasz és nyár után kö-
szöntött ránk - 21-étől már hi-
vatalosan is - az ősz. A furcsa, 
jócskán kitolódó hideg perió-
dussal induló, bár nagyon sok 
csapadékot hozó tavasz után 
csak késve indulhattak meg a 
mezőgazdasági munkák. Késés-
ben volt a természet is, de a ké-
sőbbiekben beköszöntő jó idő-
ben igyekezett behozni a le-
maradást. Még később viszont 
megérkezett a nyári aszály.

- Volt olyan határrész itt Kar-
cagon, ahol nyolc-tíz hétig nem 
esett számottevő csapadék – 
összegzi a nyár időjárását Kiss 
Mihály gazdálkodó, akit a be-
takarítás kapcsán kértünk meg 
egy rövid értékelésre. - A csa-
padékhiány nagy meleggel, sőt 
forrósággal társult, ami szá-
mos növény esetében egyálta-
lán nem volt előnyös.

Mivel a tél nem volt túl hideg, 
hótakaró is volt és tavasszal 
megfelelő nedvességet kaptak a 
vetések, a kenyérgabonából „jó 
közepes” termést takaríthat-
tak be a gazdák. (A betakarítás 
az „esőtlen periódus” kezdeté-
re esett, és zökkenőmentesen 
megtörtént.)

- A búza ára aratáskor má-
zsánként 4.400 forint volt. So-

kan betároltak, ám a búzaár 
nemcsak stagnált, hanem in-
kább lefelé indult el és jelenleg 
4.000-4.200 forint körül áll. A 
Prémium minőségű, tehát a ki-
mondottan jó minőségű búzát 
nem igazán keresik, egyszerűen 
nincs piaca. A másik meghatá-
rozó kalászosból, az őszi árpá-
ból – jó fajtaválasztás mellett – 
mi öt tonna feletti termésátlagot 
takarítottunk be.

A téli és a tavaszi csapadék 
nyomán a talajok megfelelő víz-
készlettel indultak a vegetáci-
ós időszaknak. A kezdeti opti-
mális körülmények között a ku-
korica és a napraforgó is szépen 
nőtt, de a szemképződés idő-
szakában már elmaradt a csa-
padék. Ez nyomot hagyott a ku-
koricán, de a szakember szerint 
itt a térségben kevés táblát kel-
lett azért lesilózni, mert nem 

volt rajta szem. A hibridkukori-
cát a jövő héten kezdi betakarí-
tani a kft.

- A termékenyülés elfogadha-
tó és azt gondolom, hogy van-
nak rajta csövek is. Még nem 
arattunk, de azt gondolom az 
időjáráshoz képest elfogadha-
tó mennyiséget fog adni. (Az 
ára azonban sajnos ennek is 
csökken.) A napraforgó veté-
se szintén késett, de a késedel-
met a növény igyekezett behoz-
ni. A növény ma már betakarí-
tásra kész, a jövő héten kezdjük. 
Ígéretesnek tűnik, talán 2 tonna 
feletti eredmény várható belő-
le, viszont a tavalyi 140 ezer fo-
rintos ár 80 ezer forintra zsugo-
rodott össze, és figyelve a világ 
mozgását, nem is nagyon vár-
ható emelkedés.

Civilek Éjszakája
A kisgyermekes családokat, 

a szépkorúakat, a civil klu-
bok és egyesületek tagjait hív-

ták és várták a Civilek Éjsza-
kája múlt szombati eseménye-
ire. A színes és érdekes műso-
rokat felvonultató, és pezsgő 
közösségi alkalommá bővü-

lő délután célja többgyerme-
kes, hátrányos helyzetű csalá-
dok megsegítése volt. A ren-

dező és szervező, mint három 
éve mindig, most is a kar-
cagi Kunsági Cukorbetegek 

XVIII. Karcagi 
Lovasnapok

Karcag, 2013. szeptember 27-28-29.
A részletes program az 2. oldalon olvasható.

A szükséges útfelújítá-
sokról egyeztetett hétfőn 
Tiszagyendán a kunsági pol-
gármesterekkel dr. Fazekas 
Sándor vidékfejlesztési mi-
niszter és Boldog István or-
szággyűlési képviselő, me-
gyénk útügyi biztosa. Előt-
te megnézték a Karcag - Kun-
madaras között folyó 2,7 
milliárdos útfelújítást.

- 2006 óta vártunk már er-
re, még Karcag polgármestere-
ként szerettem volna, ha elkez-
dődnek a munkálatok. Több-
szöri nekifutásra sikerült elér-
ni, hogy a felújítás elinduljon, 
hiszen a szocialista kormány-
zás alatt más településekhez 
vitték el a pénzt, hiába voltak 
döntések erről a munkáról, a 
kivitelezés előtt megállt a vég-
rehajtás - mondta dr. Fazekas 
Sándor vidékfejlesztési minisz-
ter. - Most 2,7 milliárd forint-

ból sikerül a teljes útfelújítást 
megvalósítani. Nagyon örülök, 
hogy a mostani önkormány-
zat eredményesen lobbizott és 
Varga Mihály miniszter úrral 
mi is támogattuk ezt a fejlesz-
tést, hiszen biztonságosabb lesz 
a közlekedés, s könnyebben le-
het eljutni akár Tiszafüredre, 
Berekfürdőbe, Kunmadarasra. 

Most már a következő feladat-
ra koncentrálunk, Karcagon, a 
Kisújszállási úton az elmaradt 
szakasz rendbetételére. Ma is 
lesz egy útügyi egyeztetés, ahol 
fel fogom ezt vetni, mert min-
denképp be kell sorolni ezt is a 
felújítandó utak közé.

Egyeztetés az útfelújításokról

Folytatás az 5. oldalon

Folytatás az 5. oldalon

Folytatás a 4. oldalon
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Par la men ti Nap ló

Hétfőn a parlament jóvá-
hagyta a 2013-as költségvetés 
módosítását, ezzel több fon-
tos, még ebben az évben szük-
séges intézkedés fedezetét te-
remtette meg. Csak a legfon-
tosabbakat kiemelve: a peda-
gógus béremelés szükséges 
összege így került elfogadás-
ra, lett újra önerő alap az Eu-
rópai Unióból érkező támoga-
tások felhasználásához, a Ma-
gyar Villamos Művek megvá-
sárolhatja a német EON cég 
földgáztároló kapacitásait. Az 
államháztartás hiánya tovább-
ra is 3 százalék alatt lesz, ez-
zel nem fenyeget az a veszély, 
hogy újra eljárás indul elle-
nünk Brüsszelben.

A költségvetés helyzete te-
hát stabil, és ezt a kedden a 
Magyarországon tartózkodó 
gazdasági miniszterek is így 
látták. Magyarország jelen-
leg a soros elnöke a Visegrá-
di Kezdeményezés néven futó 
négy ország együttműködésé-
nek. Nem túlzás azt mondani, 
hogy az elmúlt két évtized leg-
sikeresebb régiós diplomáci-
ai szövetségéről van szó. Szlo-
vákia, Lengyelország, Csehor-
szág és Magyarország közös 
együttműködése eredményes, 
vonzó a többi ország számára 
is. Ez a kapcsolat húsz év alatt 
túlélt kormányváltásokat, 
jobb, vagy rosszabb személyes 

viszonyokat, nehezebb idő-
ket. A 2000-es évek közepén 
az akkori magyar kormány 
is úgy gondolta, minek ebbe 
több energiát tenni? Jön majd 
az Európai Unió nagy szövet-
sége, elegendő lesz ott kialakí-
tani kétoldalú kapcsolatokat. 
Persze hamar kiderült, hogy 
ez nem működik. Az Euró-
pai Unión belül a nagy orszá-
gok dominálják a döntéseket, 
a kisebbeknek csak akkor van 

esélye, ha együttesen lépnek 
fel. Ezt a szerepet a mi ese-
tünkben a Visegrádi 4-ek tud-
ja betölteni.

Milyen ügyekről lehet szó? 
Kedden például abban egyez-
tettünk, hogy közösen lépünk 
fel az Európai Unió gazdasá-
gainkat veszélyeztető javas-
lataival szemben. Például: az 

Európai Unió javasolja, hogy 
14%-ról csökkentsük 0%-ra az 
olyan számítógépes monito-
rok vámját, amelyeket televízi-
ós képernyőnek is lehet hasz-
nálni. Ez azt okozhatja, hogy 
az uniós piacot eláraszthatják 
az Ázsiából hozott eszközök, 
ez pedig veszélyezteti a fő-
ként Lengyelországban és Ma-
gyarországon működő válla-
latokat, munkahelyeket. Ez a 
rossz lépés Magyarországon 6 

ezer munkahelyet veszélyez-
tethet. Ebben az ügyben úgy 
döntöttünk, hogy az Unión 
belül a négy ország közösen 
lép fel. 

Sokan semmi sem lehetet-
len -, mondta egykor Széche-
nyi, ez pedig országokra, a 
diplomáciára is igaz..

Varga Mihály

Visegrádi együttműködés

Magán állatorvosi ügyeletMagán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Szeptember 28-29. Dr. Domány György Kg., Ady E. u. 58. Tel.: 06/30-434-5950

Karcag–Kunmadaras útfelújítási munkálatok

KÖZLEMÉNY

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Közlekedőket, hogy a 
3401. jelű Karcag – Kunmadaras összekötő út 2+859 – 
16+915 km szelvények közötti szakasz (érintett telepü-
lések: Karcag, Berekfürdő, Kunmadaras) felújítási mun-
kálatainak zavartalansága miatt 2013. szeptember 24-től 
(kedd) előreláthatólag 2013. november 10-ig az átmenő for-
galom elől teljes szélességében lezárásra kerül.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az érintett települések, 
mezőgazdasági területek, illetve egyéb létesítmények meg-
közelítése célforgalmi jelleggel a lezárás ideje alatt is bizto-
sított lesz. A lakott területen kívüli útszakasz lezárása a me-
netrend szerinti autóbuszok közlekedését nem akadályozza.

Az átmenő forgalom részére terelőútként a 34. számú fő-
út Kunmadaras – Fegyvernek közötti szakasza, valamint a 
4. sz. főút Fegyvernek – Karcag közötti szakasza kerül kije-
lölésre, amelyre a főbb csomópontokban veszélyt jelző és ti-
lalmi táblák mellett terelőtáblák hívják fel a közlekedők fi-
gyelmét.

A felújítási munkálatok miatt a gépjárművel, gyalogosan, 
valamint kerékpárral közlekedőknek Karcag városában is 
jelentős forgalomkorlátozásra kell számítaniuk.

Az építés ütemezéséről, az ideiglenesen bevezetett forgal-
mi rend változásairól folyamatos tájékoztatást adunk.

Tekintettel a munkálatok kiemelt jelentőségére, kérjük a 
lakosság és a közlekedők szíves türelmét és fokozott figye-
lemmel történő közlekedését!

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság

Tájékoztatjuk a Tisztelt Karcagi Lakosságot, hogy a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. közleményében említett tel-
jes útzár a felújítással érintett útszakasz tranzitforgalmára 
(átmenőforgalomra) vonatkozik, vagyis azon közlekedők-
re, akik nem célirányosan Karcagra, Berekfürdőre, illetve 
Kunmadarasra kívánnak eljutni. 

Karcagon, Berekfürdőn és Kunmadarason élők, vagy itt 
dolgozók valamint más okból kifolyólag (például: egészség-
ügyi ellátás, bevásárlás, stb.) ide igyekvők továbbra is tud-
nak közlekedni ezen útszakaszon a forgalomkorlátozások 
ellenére. A felújítási munkák miatti forgalomkorlátozás kö-
vetkeztében a menetidő hosszabb lesz, mint korábban, így 
érdemesebb a fenti települések között ingázóknak hama-
rabb elindulniuk, de ugyan úgy el lehet jutni az egyik tele-
pülésről a másikba.

Az forgalomkorlátozások miatti kellemetlenségekért kér-
jük az utazók szíves türelmét és megértését, kérjük továbbá, 
hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek.

Karcag Városi Önkormányzat

TÁJÉKOZTATÁS
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Karcagi Lakosságot, vala-

mint a városban közlekedőket, hogy a 3401 j. összekötő út 
útburkolat felújítása során a Kálvin utca, Püspökladányi 
út és Madarasi út közötti szakasza félpályás lezárásra kerül 
2013. szeptember 24-től október 25-ig. Ennek során a kö-
vetkező utcákról nem lehet a Kálvin utca felújítással érintett 
szakaszára felhajtani: Kisújszállási út és Kálvin utca, Varró 
utca, Kossuth tér, Horváth Ferenc utca.

Elkerülő útvonalként a Táncsics körút és a Deák körút 
van kijelölve.

Kérjük a városban közlekedők megértését és fokozott fi-
gyelemmel történő közlekedését!

Kivitelező:
Strabag Általános Építő Kft.

ÉRVIZSGÁLAT
A vizsgálat helye, ideje:

KARCAG, MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT

2013. október 8.

Ismerje meg érrendszere állapotát 
computeres ARTERIOGRÁF készülékkel 
végzett fájdalommentes vizsgálattal!

SZÍVINFARKTUS? ÉRELMESZESEDÉS? ÉRSZŰKÜLET? 
AGYVÉRZÉS?

MEGELŐZHETŐ!

A vizsgálat javasolt 30 éves kortól évente egyszer. 
A vizsgálati eredményt a helyszínen 

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

Horgászok 
figyelem!

Állami jegyet ill. területi 
engedélyt október 3-án és 
10-én lehet még váltani 15 
– 17 óra között, utána az 
iroda zárva tart!

Vezetőség

Tájékoztató
A Karcagi Nagykun Re-

formátus Általános Iskola a 
TÁMOP 2.1.2 projekt keretén 
belül támogatott, akkreditált 
nyelvi (angol, német) és infor-
matikai képzéseket indít a vá-
ros felnőtt lakosai részére.

Tájékoztató megbeszélés 
időpontja: október 8. (kedd) 
1700  óra.

Helyszín: Református álta-
lános iskola (Kálvin u. 2. sz.) I. 
emelet.

Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk.

Földváriné Simon Ilona
projektvezető

Karcagi-Ízek és házi lekvárok és szörpök viszonteladók 
jelentkezését várja Karcag és környékén.

Tel.: 06/70-315-3158.
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Kunhalom Polgári KörKunhalom Polgári Kör

Szeptember 23-án a Kunha-
lom Polgári Kör összejövete-
lén Szilágyi Erzsébet karcagi 
gyógytornász amerikai élmé-
nyeit hallgathatták meg az ér-
deklődők. Az előadó a nyáron 
két hetet töltött New York-
ban. Nagylányát, Nikit láto-
gatta meg, aki már két éve ott 
él. A több mint száz kivetített 
kép és a személyes tapasztala-
tokon alapuló beszámoló sok-
ban gazdagította a jelenlévők 
ismereteit.

Már az először átélt repü-
lőút is óriási élményt jelen-
tett messze az anyaföldtől, ott, 
ahol a madár sem jár. A lan-
dolás után pedig a hatalmas 
metropolisz repülőterén nem 
volt könnyű megtalálni egy-
mást. A lényeg természete-
sen a találkozás öröme volt, de 
azért a nevezetességek is elbű-
völték a látogatót. A benyomá-
sok változatosak voltak. Tet-
szettek az angol típusú sorhá-
zak, a tiszta utcák és parkok, a 
sok szobor, az emberek barát-
ságos (de felszínes) mosolya és 
integetése. Nem volt azonban 
tanácsos a lepusztult szegény 
negyedet közelebbről megnéz-
ni. Ugyanakkor a felhőkarco-
lók építészeti harmóniái, a ter-
mészet megbecsülése, s főként 
a nyüzsgő-pezsgő utcai jelene-
tek közel hozták a filmekből 
ismert világot.

A fotókon többek közt meg-
jelentek a régi és új Manhat-
tan részletei, a kínai és az 
olasz negyed, a szimbólumok, 
a különböző művészeti stílu-
sok, a három-szintes metró, 
a híres múzeumok, amelyek 
alapos megtekintéséhez jó-
val hosszabb idő kellett volna. 
Különösen emlékezetes ma-
radt az óriási Brooklyn híd, a 
színes és változatos felhőkar-
colók, a lerombolt ikertorony 
helye. Feltűnt a sokféle nem-
zetiség, a munkába sietők és a 
munka után sportolók, az iga-
zi baseball pálya, a yacht kikö-
tő, messziről a Szabadság szo-
bor, s a turistáknak eladható 
rengeteg ajándék, az óriási tö-
meg…, s ami leginkább nem 
tetszett: a pénzvilág. Ők azon-
ban megkeresték a reformá-
tus „magyar házat”, ahol még 
egy kanadai „Magyarország” 
újság is előkerült. Meglepően 
a kinti magyarok nem tűntek 
mindig kedvesnek. Érdekes 
hasonlattal élve az előadó „ró-
zsaszín vattacukornak” ne-
vezte New Yorkot, amit azért 
érdemes közelebbről megis-
merni!

A Kunhalom Polgári Kör 
október 7-ei programjának 
részleteit a Karcagi Hírmondó 
következő számában közöljük.

V. Gy.

New York, New York
A Készenléti Rendőrség 

megerősítő erői érkeztek 2013. 
februárjában megyénkbe, töb-
bek között Karcag város illeté-
kességi területére is azzal a cél-
lal, hogy jelenlétükkel tovább 
növeljék a lakosság szubjektív 
biztonságérzetét, javítsák a he-
lyi rendőri erők reagáló képes-
ségét, ezzel is megelőzve vagy 
megszakítva a jogellenes cse-
lekményeket. A térségben tar-
tózkodó megerősítő erők meg-
növelték a megye egyenruhá-
sainak reagáló képességét, és a 
bűncselekmények elkövetőinek 
gyors kézre kerítését.

- Milyen nagyobb felderítése-
ket jegyzett fel a nyárról Karcag 
bűnügyi krónikája?

- A nyár első fele aránylag 
csendesen telt, augusztus ele-
jétől viszont elindult egy ke-
rékpárlopási, illetve a zártker-
tekben egy kunyhófeltörés-so-
rozat. Napról napra érkeztek 
hozzánk a bejelentések kerti 
kunyhók feltöréséről, illetve a 
főtér környékéről és a Széche-
nyi sugárútról loptak el lezárt 
vagy lezáratlan bicikliket. Au-
gusztus 16-án aztán 6 személyt 
is előállítottunk a két bűncse-
lekménysorral kapcsolatban. 
Még aznap éjszaka egy személy 
őrizetbe vételére került sor. Ti-

zenkilenc esetben tudtuk bizo-
nyítani, hogy ő követte el a ke-
rékpárlopásokat és más vagyon 
elleni bűncselekményeket. Au-
gusztus 27-én ismét 4 főt állí-
tottunk elő. Az északi külvá-
ros egyik ingatlanánál megta-
láltuk a kunyhó feltörésekből 
származó holmik egy részét, s 
őrizetbe vettük azt a személyt 
is, akinél mindez feltalálásra 
került.

- Az ilyen sorozatos lopások-
kal elvitt holmiknak mi lesz a 
sorsuk? Orgazdához kerülnek?

- A tapasztalat szerint a napi 
megélhetést szolgálják. Az ello-
pott bicikliket például, általá-
ban azonnal szétszerelik, a vá-
zat sok esetben eldobják, csak a 
kerekeket adják tovább. Olyan 
is előfordul, hogy a kerékpárt 
(vagy csak a vázat) összedara-
bolják és leadják egyes illegális 
fémátvevőknek. Az is előfor-
dul, hogy nagyon gyorsan át-
festik, átszerelik, és vagy hely-
ben értékesítik 2-3 ezer forin-
tért, vagy pedig más település-
re viszik el. Már Monorról is 
hoztunk haza Karcagon ello-
pott kerékpárt, amit a mi kö-
rözésünk alapján találtak meg 
a kollégák.

- Közelebbi hír az, ami még 
a hónap elején járta be a vá-

rost egy, a kisújszállási országút 
(a „régi négyes”) mellett talált 
holttestről. Mi történt ott?

- Szeptember 4-én a regge-
li órákban érkezett bejelen-
tés, hogy a kisújszállási ország-
úton, a magyarkai bekötőút 
mellett az útárokban egy fér-
fi fekszik és vélhetően elhalálo-
zott. Nagy erőkkel vonultunk a 
helyszínre, s a vizsgálat során 
kiderült, hogy a férfi az éjsza-
ka folyamán közúti baleset ál-
dozata lett. A helyszíni szem-
lét azonnal megkezdtük, majd 
a bejelentést követően két és fél 
óra múlva a helyszínen hátra-
maradt nyomokból beazono-
sítottuk a gépjármű típusát. A 
bejelentést követő, kb. három 
óra múlva már ismertük a gép-
jármű rendszámát és vezetőjét, 
majd hét óra elteltével Kabán, a 
Tetétleni úton közlekedő gép-
jármű vezetőjét kollégáim el-
fogták és előállították a Karca-
gi Rendőrkapitányságra. 

Beismerő vallomását köve-
tően őrizetbe vételére került 
sor. Az ügyet jelenleg a nyomo-
zás lefolytatására hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkező 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Rendőr-főkapitányság szakér-
tők bevonásával vizsgálja. 

Elek György

GYENKA – 2013.
A 15 éves Gyermeképség Alapítvány ismételten megrendezi 
kredit pontszerző konferenciáját
„V. Kórházi Gyermek-egészségügyi Napok” címmel 2013. 
november 8-9-én. (A helyszín szervezés alatt!)
A korábbi hagyományokat folytatva rendezvényünk fő témá-
ja az újraélesztés elméletben és gyakorlatban, ill. gyermeke-
ink egészséges fejlődése testi-lelki-mentális téren.
Szeretettel várjuk a gyermekeket, szülőket, nagyszülőket, pe-
dagógusokat, egészségügyi szakdolgozókat, orvos kollégákat, 
egyszóval mindenkit, aki gyermekekkel találkozhat. Őszin-
tén reméljük, hogy ismét sikeres, interaktív, vidám, ám de 
annál tanulságosabb órákat fogunk együtt tölteni.
Előzetes a programból:

2013. november 8. 14:00-órától 
Ami mindenkinek kötelessége – az újraélesztés elmélete, 

valamint szituációs és szimulációs gyakorlatok
 Dr. Földi István aneszteziológus főorvos - L&D Kórház, 

Luton, Egyesült Királyság -
 Dr. Nagy Gergely oxyológus és sürgősségi főorvos - Kenézy 

Gyula Megyei kórház, Egyetemi Oktatókórház, Debrecen
 Mit lehet, mit kell tennie az embernek, ha környezeté-

ben valaki „rosszul lesz” és eszméletlen, nem lélegzik, eset-
leg a szíve sem működik, legyen az gyermek, vagy felnőtt 
– azonnal ahogy észleljük a bajt, haladéktalanul hozzá kell 
kezdeni az újraélesztéshez. 

Az élet él és élni akar
 Géczy Gábor fizikus, tanár, magyar népi gyógyász - Mag-

falva
 Saját, ismeretlen hagyományrendszerünknek, a magyar né-

pi gyógyászatnak hol a helye napjainkban az egészség meg-
őrzése, a betegségek megelőzése, a gyógyítás területein?

A következő lapszámban újabb információkkal szolgálunk.

SZENT MIHÁLY NAPI 
TÁNCHÁZ

Szabó Csaba
örökös aranysarkantyús táncos

vezetésével
Karcagon

a Városháza előtti téren
2013. szeptember 29-én (vasárnap)

19-22 óráig
A talpalávalót a SUTTYOMBA ZENEKAR húzza.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A rendezvény látogatása ingyenes!

Rossz idő esetén a táncházat a Déryné Kulturális Központban 
tartjuk.

A rendezvény az NKA Közművelődés és Népművészet 
Kollégiuma támogatásával valósul meg. 

Kiss Mihály gazdasága cu-
korrépát is termel. Ezt a múlt 
héten felszedték. Jó („17 felet-
ti”) cukortartalommal és hek-
táronként 60 tonnás gyökértö-
meggel termett. A vetőmagnak 
termelt olajretek tisztításával 
most végeztek – jó közepes ter-
més lett belőle. Képünkön is lát-
ható, hogy most van folyamat-
ban a tök betakarítása. Ez a nö-
vény jól bírta a meleget, s most 
úgy tűnik, az idei termés meg-
haladja a tavalyi átlagot.

A határ képe most változatos. 
A mindenfelé látható munka-
gépek egy része már az őszi ta-
laj előkészítést végzi. Az utóbbi 
időszakban leesett csapadéknak 
köszönhetően jó ütemben fo-
lyik a talajlazítás, a tárcsázás. A 
szakember szerint „kis jóindu-
lattal” optimálisnak mondható 
az idő az őszi munkákhoz.

Elek György

Csendesen indult a nyár
Beszélgetés Teleki Zoltán r. őrnaggyal

Jó ütemben folyik 
a betakarítás

Folytatás az 1. oldalról

Öregdiák találkozó
2013. október 5-én (szomba-
ton) 11 órától öregdiák talál-
kozó lesz a Karcagi Nagykun 
Református Gimnáziumban.

Meghívó
A Zenei Világnap ünnep, a Zene ünnepe címmel refor-

mátus általános iskolánkban ünnepi műsorral emlékezünk 
a zenére, amely az összetartozás ünnepe is.

Időpont: 2013. szeptember 30 (hétfő) 1430

Helyszín: Református Nagytemplom
Szeretettel várjuk a kedves szülőket és minden érdeklő-

dőt.
Iskolavezetés
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1977. szeptember 5-én a 
NASA útjára bocsájtotta a 
Voyager–1 elnevezésű űrszon-
dát, amely még az év decem-
berében megelőzte ikertest-
vérét, a tizenhat nappal koráb-
ban elindított Voyager–2-t. A 
Voyager program célja a nap-
rendszer külső bolygóinak 
pontosabb feltérképezése volt, 
így az eszközök a Jupiter, Sza-
turnusz, Uránusz és a Neptu-
nusz megközelítését és vizsgá-
latát végezték el. Mindkét űr-
szonda sikeresen teljesítette 
a küldetését, de még annál is 
többet, hiszen több, addig is-
meretlen holdat és gyűrűt fe-
deztek fel. A szondák egy má-
sik feladatot is kaptak, amely 
mondhatni költőibb küldetés-
nek számít. Más, korábban út-
nak indított űrszondákhoz ha-
sonlóan üzenetet visznek a 
földi életről a világegyetem-
be, feltételezve, hogy útjuk so-
rán esetleg idegen civilizációk-
kal is találkozhatnak. Mindkét 
egység rakterében elhelyeztek 
olyan szemléltető eszközöket, 
amelyek az emberiség és a mi 
naprendszerünk környezetét 
mutatják be. Így helyet kapott 
egy-egy arany bevonatú réz-
ből készült hanglemez, ame-
lyen Mozart Varázsfuvolájától 
Chuck Berry Johnny B. Goode-
jáig 27 földi zenemű és 35 más, 
ember által keltett mesterséges 
hanghatás hallható. A leme-
zekre még 115 analóg kódolá-
sú fénykép is rögzítve lett. A le-
mezek borítóján a lejátszáshoz 
szükséges információk mellett 
feltüntették a szondák indítási 
helyét is.

A Voyager 2 jelenleg a Plú-
tón túli körzetet vizsgálja és 
lassan halad a hélioszféra szé-

léhez, amelyet a Voyager 1 (el-
lenkező irányban) már a tava-
lyi évben elhagyott. Ez azt je-
lenti, hogy átlépte a Naprend-
szer határát és a csillagközi 
térbe jutott. Most az úgyneve-
zett stagnálási zónában halad. 
Ez az a zóna, ahol a mi Napunk 
által kibocsájtott napszél és a 
csillagközi gázok keverednek. 
Ezt a területet elhagyva lép ki 
végleg a mi naprendszerünk 
vonzáskörzetéből. A NASA né-
hány nappal ezelőtt, szeptem-
ber 12-én erősítette meg az űr-
eszköz jelenlegi helyzetét.

A napszél tudományos meg-

fogalmazásban töltött részecs-
kék plazmaáramából és mág-
neses térből áll, amelyek egy 
csillag – jelen esetben a Nap – 
felső atmoszférájából lökőd-
nek ki. A napszél által okozott 
leglátványosabb jelenségek kö-
zé tartozik a sarki fény, vagy az 
üstökösök csóvája. Ez ma már 
mérhető, műszerekkel is érzé-
kelhető naptevékenység. Bár a 
Voyager program elérte a cél-
ját és a szondák el is végezték 
az eredetileg kitűzött felada-

tukat, de még ma is – és még 
várhatóan legalább egy évtize-
dig – közölnek adatokat a Föl-
del. Így nemrég az előbb emlí-
tett stagnálási zónában észlel-
hető plazmaáramlás hangját 
is bemutathatta a NASA. Leg-
inkább a süvítő szélviharra és 
a bálnák hangjára emlékeztet-
nek ezek a 2012. október-no-
vember, valamint 2013. április-
május folyamán rögzített felvé-
telek. (Több tudományos hír-
portálon is meghallgathatóak.)

A Voyager–1 18,7 milliárd 
kilométerre jutott a Naptól és 
így a legtávolabbi földi űresz-

köznek számít. A Voyager–2 
kb. 15 milliárd km-re lehet tő-
lünk, 40 ezer év múlva közelíti 
meg a következő, Ross 248 ne-
vű csillagot. 1989-ben mindkét 
űrszonda teljesítette eredeti fel-
adatát, de ahogy fentebb írtam, 
még mindig küldenek infor-
mációkat naprendszerünk leg-
távolabbi sarkaiból és közben 
irdatlan sebességgel rohannak 
tovább, óránként 54 ezer kilo-
méteres sebességgel.

-dh-

Egyesülete volt, de több közös-
ség is megjelent, hiszen ez al-
kalommal „a helyi egyesületek 
összefogásán van az igazi hang-
súly”, mondta Kovács Istvánné, 
a KUCE elnöke.

A 2010-ben elindított Civilek 
Éjszakája megszervezésére ak-
kor országosan tizenegy szer-
vezet fogott össze, manapság 
azonban már megtöbbszöröző-
dött a rendező egyesületek szá-
ma. A „civilek” egyébként je-
lentős mozgósító tényezőt je-
lentenek. Az eseményt kö-
szöntő Váczi Attilánétól, a 
2009-ben alakult Nagykunsá-
gi Civil Fórum Egyesület ve-
zetőjétől tudom, hogy tizenhat 
alapító taggal (KUCE, Rákbe-
tegek Országos Egyesülete kar-
cagi szervezete, Bajtársi Egye-
sület, Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete, Nagykunsági Hor-
gász Egyesület, Polgárőr Egye-
sület, Nyugdíjas Vasutasklub 
etc.) indultak, manapság pedig 
ez az egyesületi közösség mint-
egy 2400 tagot képvisel. Az ösz-
szefogás szép példája lehet (töb-
bek között) a református nagy-
templomot hallgatósággal meg-
töltő jótékonysági koncert, amit 
májusban egy kisfiú támogatá-
sára rendeztek. Hasonló célok 
vezették az idei Civilek Éjszaká-
ja szervezőit is.

- Most elsősorban az egész-
séges életmódra szeretnénk 

felhívni a figyelmet – mond-
ta ezzel kapcsolatban Kovács 
Istvánné (KUCE), - a másik cél 
a városban élő civil egyesületek 
összefogása, összehangolása. És 
nem titok, hogy minden évben 
egy-egy beteg gyermek vagy 
egy-egy család megsegítését is 
célul tűztük ki. Az idén már ti-
zennégy családnak tudtunk se-
gítséget nyújtani és nemrégiben 
további három családot válasz-
tottunk ki, őket fogjuk majd tá-
mogatni.

A Cukorbetegek Egyesülete 
valóban az egészséges életmód-
ra helyezte a Civilek Éjszakája 
mondanivalóját. A Sétáló utca 
két oldalán őstermelők kínálták 
a zöldségféléket, a mézet, a lek-
várt, a kölesből készült sütemé-
nyeket. Eljött néhány mester-
ember is, és mint mindig, ezút-
tal is egészségügyi tanácsadás, 
a Vöröskereszt standjánál pe-
dig elsősegély bemutató és szel-
lemi TOTO kitöltése várta az 
érdeklődőket. A filagória előtt 
kora délutántól egymásnak ad-
ták a placcot a különféle pro-
dukciók: a hastáncosok bemu-
tatkozása, az ÁHI jóga csoport 
bemutatói, a gyerekeket meg-
mozgató ügyességi játékok, a 
Ferencziné levezényelte kutya-
bemutató, a bereki néptánccso-
port és a püspökladányi nép-
dalkör műsora. A rendezvény a 
The Best Company együttes fel-
lépésével zárult.

Elek György

- Magam is járok a bere-
ki fürdőbe, megtapasztaltam, 
milyen rossz volt ez az út - 
kezdte Boldog István ország-
gyűlési képviselő. - Ráadásul 
ez köti össze Tiszafüreddel a 
környéket, nagyon nagy a for-
galom, épp ideje volt, hogy 
megjavításra kerüljön.

- A Nagykunságban lesz-
nek-e újabb hasonló beruhá-
zások?

- Most is útban vagyunk egy 
tanácskozásra, ahol erről fo-
gunk egyeztetni a polgármes-
terekkel. Össze kell állítanunk 
egy programot, hol kezdjük 

az útfelújításokat, hogy ne for-
galomlassító táblákkal kell-
jen az úthibákat jelölni. Fon-
tos célom, hogy amíg minisz-
teri biztos vagyok, sikerül-
jön egy olyan tervet felállítani, 
ami alapján a lakos is láthat-
ja, mikorra lesz az ő útja, vagy 
a lakhelyéhez közeli út járható. 
A 1,5 milliárd forint plusz for-
rásból, melyet most a megye-
beli útfelújításokra kaptunk, 
természetesen a Nagykunság-
ban is lesz felújítás. A térségi 
polgármesterekkel és minisz-
ter úrral történt mai megbeszé-
lés után kiderül, hol a legsür-
getőbb ez a munka - mondta a 
képviselő. 

Folytatás az 1. oldalról

Civilek Éjszakája

Egyeztetés az útfelújításokról

Folytatás az 1. oldalról

A Kunsági Cukorbetegek 
Egyesülete nevében szeretném 
megköszönni a Civilek Éjsza-
kája rendezvény fellépőinek 
közreműködését. Karcag Város 
Önkormányzat, Dobos Lász-
ló polgármester úr, Molnár Pál 
VGV igazgatójának segítsé-
gét. A meglepetés fellépő Bar-
na Gyöngyök tánccsoport és az 
Eü. szűrőcsoport munkáját. Az 

őstermelők, kézművesek, vál-
lalkozók és magánszemélyek 
tombola felajánlásait, a Tesco 
felajánlását. Az egyesület tagja-
inak, önkénteseinek, a rendez-
vény szervezésében résztvevő 
civilek önzetlen munkáját.

Mindenkinek jó egészséget 
kívánok!

Kovács Istvánné
elnök

Köszönet

Kiskorom óta szívesen se-
gítek a betegeken, a rászorul-
takon. Karácsony előtt, hús-
vét előtt, a szeretethíd prog-
ram alkalmából mindig me-
gyek a kórházba és a szociális 
otthonokba. A betegekhez va-
ló lehajlás, segítés, odafigyelés 
örömet csal ki a beteg, meg-
fáradt arcokra és ez mindig 
megérinti a lelkemet. Általá-
nos iskolás koromban kezd-
tem az elsősegélynyújtást ta-
nulni. Több versenyen is részt 
vettem, nagyon megszerettem. 
Kovács Marika néni a Vörös-
kereszt vezetője, akinek ez-
úton is köszönöm a lehetősé-
get, szólt nekem, hogy a Bala-
tonhoz mehetek önkéntes el-
sősegélynyújtónak. Nagyon 
örültem a lehetőségnek. „Se-
gíts másokon, ha másokon 
segítesz, önmagad épülsz!” - 
ezen gondolatok jegyében ké-
szülődtem az indulásra júli-

us 10-én. Vonattal mentünk 
Karcagról hárman, a Nagy-
kun Református Gimnázium-
ból: Illyés Tamara 11.C, Illés 
Brigitta volt 12.C-s és jóma-
gam. A Vöröskereszt régiók-
ra osztotta az ország önkénte-
seit. Mi az Észak-Alföldi régi-
óval utaztunk. Fonyódligeten 
volt a szállásunk. Először egy 
gyakorlati, majd egy elmé-
leti oktatáson vettünk részt, 
ahol újra felelevenítettük tu-
dásunkat. Ezután követke-
zett a vizsga, ami sikeres volt. 
Másnapra minden önkéntes-
nek megvolt a szolgálati he-
lye, ahol megkezdte a munkát. 
Balatonföldvárra kerültem, 
ami napi 2x40 perces vona-
tút volt a szállásunktól. Reg-
gel 10 órától este 18 óráig, te-
hát napi 8 órás szolgálatot tel-
jesítettünk. Feladataink kö-
zött volt horzsolás, kagylóba 
lépés, üvegszilánkba taposás, 

törés, kullancskiszedés, da-
rázscsípés, de cipő okozta sa-
rokfeltörés  ellátása is. Egyszer 
mentőt is kellett hívnom egy 
lengyel fiatalemberhez, aki-
nek súlyosabb sérülése volt. 
Ez nem nyaralás volt, hanem 
felelősségteljes feladat. Ehhez 
a munkához nemcsak önzet-
lenség, de problémamegoldó 
képesség, tolerancia, türelem, 
megértés is szükséges. Meg-
mutathattuk nyelvtudásunkat 
is, hiszen sok külföldi sérültet 
is elláttunk. Ez egy olyan szol-
gálat volt, amely értéket köz-
vetít. Jó volt látni a segítség-
nyújtás után a boldog arcokat. 
A szolgáló szeretet óriási erő, 
amely által mindannyian gaz-
dagodtunk. Örülök, hogy se-
gíthettem másoknak, szívesen 
visszamennék jövőre is!

Sántha Manuéla
Karcagi Nagykun Reformá-

tus Gimnázium  11.C 

Önkéntes munka a Balatonnál

Kozmikus ikrek
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Kisújszállás Házszépítő SE 
– Kováts DSE Karcag 5:13

Karcagi győzelmek: pá-
rosban Nagy Norbert – Ko-
vács Miklós 1 győzelem, egyé-
niben: Kovács Sándor, Nagy 
Norbert, Kovács Miklós négy-
négy győzelem.

Csornai Csaba: Pontos, 
precíz játékkal sima győzel-
met arattunk az egységes és 
erős Kisújszállás ellen. Kö-
vetkező mérkőzés szeptember 
26-án (csütörtökön) Kováts 
DSE Karcag – Tiszafüred II. 
a Kováts Mihály Általános Is-
kola tornatermében 17 órakor 
kerül megrendezésre.

Az NB II-ben szeptember 
28-án Mezőtúr ellen lép asz-
talhoz a karcagi csapat 11 órai 
kezdettel.

További asztalitenisz ren-
dezvények: szeptember 29-
én a Sportcsarnokban Ré-
giós Asztalitenisz Ranglis-
ta verseny lesz minden kor-
csoportban. Október 6-án 9 
órakor a Sportcsarnokban 
Kelet-magyarországi rang-
listaverseny utánpótlás és 
felnőttkorú játékosok részé-
re. Várhatóan mindkét kor-
osztályban szerepel a magyar 
élmezőny egy része. Ami azt 
jelenti, hogy a magyar ext-
raliga bajnokságban és válo-
gatott szintű játékosok is ját-
szanak. Előzetes nevezések 
alapján várhatóan 70-80 él-
versenyző is megmérkőzik a 
helyezésekért.

B. I.

Amint megtudtuk Gyar-
mati Imrétől, a karcagi kara-
te szakosztály vezetőedzőjétől, 
augusztus közepén kezdték el 
az alapozást az őszi verseny-
időszakra. Kis hiányérzetük 
van, mert nem mindenki tu-
dott bekapcsolódni a közös 
munkába, de ennek ellené-
re nagy reményeket fűz a ver-
senyidőszak kezdésére.

Szeptember 28-án rendezik 
az U22-es korosztályúak nem-

zetközi bajnokságát Cegléden. 
Két versenyzőt tudnak indíta-
ni: Raczkó Viktóriát az U22-
es kategóriában és Sántha 
Vandát Junior korcsoportban. 
Viki közel 3 évet hagyott ki a 
versenyzésből, elsősorban ta-
nulmányai és egyéb felme-
rülő problémái matt. Ötször 
nyert diákolimpiát és hatszor 
magyar bajnokságot is. Fel-
nőtt versenyen ez lesz az első 
szereplése. Vanda a feltörekvő 
generációhoz tartozik, bő két 
éve, hogy indítják különböző 
versenyeken. Legjobb eredmé-
nye az ifjúsági világkupa má-
sodik helyezése.

Október 26-án rendezik 
meg a hagyományos Nagykun 
Karate Kupát. A versenymeg-
hívásokat elküldték a hazai és 
a környező országok klubjai-
nak. Ugyanezen a napon ren-
deznek Thai-box versenyt Bu-
dapesten, ahol szintén képvi-
selik a szakosztályt.

B. I.

A Séta Dévára program egy 
gyalogtúra. Egy út, ami 13 na-
pon át tart és 440 kilométer-
nyi lépést jelent. Egy önkén-
tes, figyelemfelhívó program, 
amely idén harmadik alka-
lommal indult el szeptember 
23-án. Az út ötletgazdája Koz-
ma Zsolt, aki már két alka-
lommal tette meg a Budapest-
Déva távot gyalogosan. 2013-
ban pedig társra lelt a jó célért 
megtett lépésekhez. Így a har-
madik sétát idén szeptember-
ben Kökényesi Krisztián teszi 
majd meg. 

Krisztián egy dévai kirán-
dulás alatt, pár nap alatt vált 
a gyerekek társává, barátjává 
és nevelő bácsijává. Nem tu-
dott sokáig távol maradni, is-
mét visszatért a gyerekekhez. 
Szeptemberben pedig nekivág 
az útnak gyalog és 440 km-t 
tesz meg, hogy végül ismét 
Dévára érjen. 

Az úttal ismét a Dévai Szent 
Ferenc Alapítványra hívjuk fel 
a figyelmet, melyet Böjte Csa-
ba alapított 20 évvel ezelőtt. 
Az alapítvány több mint 2.000 
gyermek gondját viseli. Erdély 
szerte 67 házban, Magyaror-
szágon három házban nevel-
kednek, jutnak meleg ételhez, 
tanulnak és lesznek testileg és 
lelkileg egészséges felnőttek 
a rászoruló gyermekekből. A 
házak gazdálkodnak, gyümöl-
csöt, zöldséget termesztenek, 
állatokat tartanak. 

A kis támogató, szerve-
ző csapat mellett védnökök 
is csatlakoztak a Sétához. Ta-

valy a nagyszerű énekes Palya 
Bea, dr. Bagdy Emőke a po-
zitív pszichológia mestere és 
Bogányi Gergely Kossuth-dí-
jas zongoraművész is a prog-
ram mellé állt. Idén pedig Se-
bestyén Márta a Kossuth és 
Liszt Ferenc-díjas énekesnő, 
Al Ghaoui Hesna szerkesz-
tő-riporter, aki tudósítóként 
számtalan háborús övezetet 
bejárt és Pásztor Anna az An-
na and the Barbies zenekar 
alapító tagja és énekesnője. 

„Körülbelül egy euróba kerül 
nálunk egy gyermek egy napja. 
Egy euróból meg lehet menteni 
egy gyermeket. Hát megéri, jó 
vásár, nem?” (Böjte Csaba.)

A programban minden 
megtalálható, ami egy öröm-
teli úthoz kell. Jó cél, hiszen a 
gyermekekért tenni klassz do-
log. Friss levegő, rögös út és 
lelkes védnökök. És persze a 
kedves olvasó is a részese lehet 
a Sétának! A szervezők öröm-
mel várják azokat, akik az 
utat követni szeretnék (www.
setadevara.hu vagy www.
fb.com/SetaDevara), vagy jel-
képesen kilométereket fogad-
nak örökbe. A programban 1 
kilométer 1€ vagy 300 Ft. Így 
lesz a Séta lépéseiből támo-
gatás a rászoruló gyermekek 
számára. 

Az alapítvány külön 
alszámlát nyitott a Séta Dé-
vára program számára: MKB 
Bank - 10300002-20145639-
49020140 (Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány) 

Üdvözlettel:
Séta Dévára csapata 

honlap: www.setadevara.hu 
facebook: www.fb.com/

SetaDevara 
e-mail: setadevara@jamjam.hu 

Tel.: +36/70-429-4900

A Séta Dévára program az 
idén ismét eljut Karcagra 
is. A résztvevők szeptem-
ber 27-én pénteken este 
érkeznek városunkba, és 
szombat délelőtt 9 órakor 
indulnak tovább az Or-
szágzászlótól, ahol bárki 
csatlakozhat a séta karca-
gi szakaszához.

Séta Dévára

„Egy, kettő, három, négy, 
mély lélegzetet végy…”

A vöröskereszt helyi szerve-
zete már harmadik éve rende-
zi meg nyári integrált táborát 
10-14 éves gyermekek részére. 
Idén a Túrkevei Önkormány-
zat által fenntartott, Recski If-
júsági Táborban volt a szál-
láshelyünk. A gyerekek és a 
szülők nagy izgalommal vár-
ták az indulás időpontját, jú-
lius 16-át. Túrkevéről 25, Kis-
újszállásról 5, és Karcagról is 5 
gyermek szállt fel a külön au-
tóbuszra.

A déli órákban érkeztünk 
meg a Parádfürdő mellett lévő 
táborba. A szobák elfoglalá-
sa után Parádfürdőre tettünk 
egy túrát. A vacsora után kö-
zösségépítő játékokat játszot-
tunk és jó hangulatú ismerke-
dési estet szerveztünk a tábor 
udvarán. Minden reggel síp-
szóra ébredtünk. „Józsi nővér” 
elengedhetetlen reggeli torná-
val ébresztette a tábor lakóit. 
Tornázás közben egybehang-
zóan mondtuk: „egy, kettő, 
három, négy, mély lélegzetet 

végy”, és mindenki lelkesen 
végezte a különböző nehézsé-
gű tornagyakorlatokat.

Másnap nagy erőpróba várt 
a táborlakókra. Gyalogtú-
rát szerveztünk az Ilona víz-
eséshez az Ilona völgyi tanös-

vény mentén, melynek során 
nemcsak gyalogoltunk a he-
gyen, hanem a hegyoldalban 
lévő lelőhelyen gipszkristályo-
kat kerestünk, ismerkedtünk a 
gyógynövényekkel és a hegyi 
növényvilágot fedeztük fel nö-
vényhatározó segítségével. A 

vízesés hűsítő környezetében 
megpihentünk, majd a tábor 
felé haladva, a Csevice–kútnál 
elfogyasztottuk az oda rendelt 
ebédünket. Vacsora előtt kel-
lemesen elfáradva tértünk a 
táborhelyünkre. Vacsora után 

elsősegélynyújtó ismeretekkel 
gazdagodtak a gyerekek egy 
szimulációs helyzet segítségé-
vel. A helyzetgyakorlat általá-
nosan bekövetkezhető balese-
ti lehetőségeket mutatott be és 
a karcagi Kováts Mihály Tag-
iskola városi elsősegélynyújtó 

versenyt nyert csapata pedig 
ellátta az „ál-sérülteket”.

A harmadik nap a 
mátradarecskei strandra tet-
tünk gyalogtúrát. A strandon 
a szabadidő hasznos eltöltésé-
hez vízi vetélkedőket szervez-
tünk, melyet nagyon élvez-
tek a gyerekek. Közkívánatra a 
visszautat busszal tettük meg. 
Jól esett a vacsora és a táborla-
kók hamar nyugovóra tértek.

A negyedik napon busz-
szal Egerbe utaztunk. A Szé-
kesegyház elől indulva ki-
sebb csoportokban fedeztük 
fel Eger nevezetességeit, majd 
idegenvezetővel megtekintet-
tük a város alatt húzódó pin-
cerendszer turisták számára 
kiépített részeit. Este műsoros 
esttel és szalonnasütéssel zár-
tuk az idei tábort. Másnap ko-
ra délután érkeztünk meg la-
kóhelyeinkre.

Köszönjük a támogatók-
nak, az önkénteseknek a tábor 
szervezésében és megvalósu-
lásában nyújtott segítségüket. 

Magyar Ildikó
önkéntes

Alarm-Matic 
műfüves 

bajnokság

A 11. forduló eredmé-
nyei: Blades-Zsoan – Ke-
lemen 5:5, AgroSprint – 
RoliSped 6:0, Szuperinfó 
– Profix-Bituman 2:2, 
Együtt Fa-Va-Vári – VGT-
Brigád 3:11, Arizona Sport 
– DKV 1:10, Devils – 
MultiTec 5:9, Ökodízel – 
Família 1:11.

Asztalitenisz Megyei I. osztályú bajnokság

Biztos győzelem az évadnyitón

Felkészülés után komoly mérkőzések 
előtt állnak a karatésok

Idén is volt Reménysugár Integrált Vöröskeresztes tábor
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 
130 m²-es kertes családi ház tu-
lajdonostól 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, értékegyeztetés-
sel. 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 föld-
szinti 3 szobás lakás eladó vagy 
kertes házra cserélhető. Tel.: 
06/30-567-3947.
3 szobás sorházi lakás a fürdő-
höz közel, reális áron, sürgősen 
eladó. Karcag, Kórház u. 1. Tel.: 
06/30-544-3673.
Karcag, Kátai G. utcában 3 szo-
bás, kertes családi ház külső és 
tetőszigeteléssel, gazdasági épü-
letekkel, 2 garázzsal eladó. I.ár: 
8,4 M Ft. Tel.: 06/20-451-8143.
Karcagon összkomfortos családi 
ház eladó. Gazdasági épület, ga-
rázs van. Fűtés háromféle lehető-
séggel. Földszinti lakás csere ér-
dekel. Tel.: 06/30-483-6705.
Karcag, Rákóczi u. 27. sz. alatti 
ingatlan eladó. Tel.: 06/20-323-
9901.
Karcag, Gépgyár u. 28. sz. alatt 
egyszobás, konyhás, spájzos ház 
eladó. Tel.: 06/70-613-6785.
Karcagon, a Kántor S. utcában új 
építésű, földszinti, kétszobás la-
kás eladó. Egyedi gázcirkó fűtés. 
Kicsi rezsi. Fizetési kedvezmény, 
azonnal költözhető. Tel.: 06/20-
805-2338.
Karcagon a Postánál magasföld-
szinti, 3 szobás lakás eladó. Tel.: 
59/300-064 vagy 06/70-773-
4582.

Eladó Kg., Széchenyi sgt. 50/a. 
sz. alatti jó állapotú (erkélyes), 
1,5 szobás, I. emeleti lakás. Tel.: 
06/30-491-2519.
Karcag, Koppány u. 30. sz. alatti 
ház áron alul eladó. I.ár: 3,3 M Ft. 
Tel.: 06/30-850-5795.
Karcagon téglából épült, teljes 
közműves kisebb kertes ház be-
tegség miatt sürgősen eladó. 
Érd.: Kg., Apavár u. 21. Tel.: 06/70-
550-2902.
Karcagon Kossuth téri 2 szobás, 
56 m²-es, III. emeleti lakás teher-
mentesen, sürgősen eladó. Tel.: 
06/30-385-4300.
Karcagon cserépkályhás és gáz-
konvektoros, 1,5 szobás tégla 
családi ház sürgősen eladó. Tel.: 
59/400-802 (8 óráig, délben, 18 
óra után)
K a rc a g o n  3  s z o b ás ,  ö ss z-
komfortos családi ház eladó. 
Értékegyeztetéssel 2.emeletig la-
kást beszámítok! Érd.:06/30-349-
4316.
Karcagon 01930/12 hrsz. alatt 
4,655 ha, 97,99 AK értékű szántó-
föld eladó. Tel.: 06/20-491-1456.
Karcagon bútorozott kertes ház 
áron alul eladó vagy idős néni-
nek, bácsinak kiadó. Tel.: 06/70-
426-4852.
Városközpontban 2 szobás, fel-
újított, erkélyes III. emeleti lakás 
eladó. Tel.: 06/30-530-3834.
Karcag, Hajnal u. 54. sz. alatt 2 
szobás, cseréptetős parasztház 
eladó. Tel.: 06/30-530-3834.
Eladó 2 szobás családi ház 
Karcag központjában.  Tel . : 
06/70-528-3619.
A karcagi 0383/50 hrsz. 94.18 AK 
értékű szántó és komfort nélküli 
kis ház eladó Kg., Soós I. u. 25. sz. 
alatt. Tel.: 06/30-244-0682.
A Kórház úti lakótelepen 51 m²-
es II. emeleti, felújított, kétszo-
bás lakás eladó vagy hosszútávra 
kiadó. Tel.: 06/30-439-8880.
Karcagi keretes ház eladó több 
generáció részére. Karcagi kertes 
ház csere is érdekel. I.ár: 13 M Ft. 
Tel.: 06/30-422-8334.

Állat
Kopasztott csirke eladó! Vágás 
minden pénteken. Megrendelést 
csütörtök délig szíveskedjenek 
leadni! Karcag, Soós I. u. 12. Tel.: 
59/311-969 vagy 06/30-244-5160.
Kopasz tot t kövér kacsa el -
adó! Vágás minden pénte -
ken.  Megrendelést  c sütör-
tök délig szíveskedjenek lead-
ni! Szeptemberben még tavalyi 
áron! Karcag, Soós i. u. 12. Tel.: 
59/311-969 vagy 06/30-244-5160.
Fajtatiszta, rövid szőrű magyar 
vizsla kölykök eladók oltva, fé-
regtelenítve, törzskönyv nélkül. 
Tel.: 06/30-458-6556.
Magyar kacsák, barna néma ka-
csák és fehér kacsák eladók. Tel.: 
59/311-237 vagy 06/30-287-3662.
Eladó 1 db limusin üsző borjú. 
Tel.: 06/30-244-0682.

Üdülés
Berekfürdői apartman kiadó. 
SZÉP kár t ya elfogadó hely. 
(Geréné). Tel.: 06/30-535-4907.

Garázs
Garázs eladó Karcagon a Kórház 
úti lakótelepen. Áram, akna van. 
Tel.: 06/30-272-9853.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Nem hit, nem vallás. Tel.: 06/59-
313-284, www.tmhirek.hu
Eladó 1 db függöny karnis, 1 db 
utazó ágy. Tel.: 59/314-094 (dél-
után).
Diófából készült 50 l-es hordók 
eladók. Tel.: 06/30-475-9754.
Eladó régebbi típusú szekrény-
sor, galériás ágy, kisméretű mos-
dókagyló (új). Tel.: 06/70-659-
3096.
Karcagi-Ízek házi lekváros és 
szörpök, cukros és cukormentes 
termékei folyamatosan elérhető-
ek a BHG soron a Bioboltban.
Jani bácsi cirokseprűi újra kapha-
tók! Érd.: Kg., Vasút u. 89/b.
320 l vegyes cefre (körte-szilva) 
olcsón eladó. Tel.: 59/314-243 
vagy 06/30-272-5776.
Eladó 2 db 12 V 6 A akkumulá-
tor, 1 db zongora (20.000 Ft), 1 
db mosdókagyló (3.000 Ft). Érd.: 
Kg., Szent I. sgt. 57. Tel.: 06/30-
518-7386.
250 l szilvacefre és lucerna széna 
eladó. Tel.: 06/30-511-7613.
Szilvacefre eladó. Tel.: 06/30-
963-9942.
Eladó 1 db Veritas varrógép, ko-
vácsolt vas tükör (95x45 cm), ci-
pőtartó (160x40x52 cm), fogasok 
és polc. Tel.: 06/20-594-0693.

Reális áron eladó: 2 db új tölgyfa 
egyedi tornyos faragott, üveges 
ajtajú fali téka; 1 db zsúrkocsi; 1 
db Zanussi Lehel jó állapotú hű-
tőszekrény; 1 db egyedi fából ké-
szült előszobafal; 1 db kovácsolt 
vas előszobafogas; 2 db fürdő-
szobai mosdókagyló; 1 db zu-
hany csaptelep; 10 m² világoskék 
kisméretű új fali csempe; örök-
égő öntöttvas szobakályha. Tel.: 
06/70-300-9730.
Jó állapotban lévő elektromos 
suhanó (40.000 Ft), egy Kemping 
kerékpár (20.000 Ft), 2 db 50 lite-
res fahordó, gyári daráló és sző-
lőprés eladó. Tel.: 06/30-966-
5492.
Eladó 1 db Lucznik sima varró-
gép. Érd.: Kg., Hunyadi u. 30.
Eladó 1 db íróasztal, 1 db gyer-
mek szekrény, 1 db kétszárnyú 
ablak tokkal együtt. Tel.: 06/70-
528-3619.
Konyhabútor, lábbal hajtós var-
rógép, TV asztal, íróasztal, masz-
szírozó fotel, kétajtós, akasztós 
szekrény, 18-as gyermek kerék-
pár, 120 l-es hűtőszekrény eladó. 
Tel.: 06/30-484-1572.
15 m³ sóder olcsón eladó vagy 
takarmányra, Robi kapára, robo-
góra cserélhető vagy bármilyen 
hasznos dologra. Tel.: 06/30-261-
0785.
Eladó kisméretű bálaszalma, 
búza – vetőmagnak is jó. Tel.: 
06/30-856-6978.
Frissen szedet t tuja eladó. 
Érd.: Kg.,  Móricz Zs. u. 56. Tel.: 
59/300-454.
Egy kis szoba berendezése egy-
ben olcsón eladó (egyszemé-
lyes, ágyneműtartós rekamié; 2 
db fotel; dohányzóasztal; három-
ajtós szekrény; TV; félautomata 
mosógép). Tel.: 59/313-373 vagy 
06/30-489-2383.
Tisztelt devizás sorstársak és 
szimpatizánsok! 2013. október 
4-én 8 órától és október 5-én 18 
óráig folyamatosan lakossági fó-
rum lesz Karcagon a toronyház 
előtti sétáló utcán.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munkaru-
hát, férfi szövet és bársony nad-
rág; bőrkabát varrását rövid ha-
táridőre vállalom! Tel.: 06/59-311-
910.
Idős ember gondozását vállalom 
kertes házamban. Tel.: 06/30-
384-0490.
Bajba jutott? Nem tudja hite-
lét fizetni? Végrehajtás van fo-
lyamatban? (Személyi hitel, hi-
telkártya, jelzálog hitel, stb.) Ne 
késlekedjen, kérjen segítséget! 
Mi segítünk! Tel.: 06/70-314-4403 
vagy 06/30-647-7324.
Minőségi termelői borok az 
ország legjobb borászaitól. 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák krt. 
77. Tel.: 06/30-928-3073. www.
karcagiborhaz.hu 

VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is válla-
lok. Török László. Tel.: 59/313-887 
vagy 06/30-289-5103.
Német nyelvből fordítást, korre-
petálást, tanítást, egészségügyi 
szaknyelv oktatást vállalok. Tel.: 
06/59-311-477.
Pala, cseréptetők átfedése táblás 
zsindellyel, cseréppel, lindabbal. 
Ereszcsatornák cseréje, bádogos 
munkák végzése garanciával. 
Filagóriák építése, homlokzat 
festése, hőszigetelése. Azonnali 
kezdéssel! Tel.: 06/20-919-0320.
Vállaljuk az alábbi munkálato-
kat: kőműves munkát, épüle-
tek építését, aláfalazást, vako-
lást, simítást, burkolást, betono-
zást, épületek bontását, alapok 
ásását; udvarok, terepek takarí-
tását, tisztítását; bármilyen ne-
mű földmunkákat, ácsmunká-
kat; tető építését, bontását, cse-
rép forgatását; járdák, kapubejá-
rók helyreállítását, újjáépítését; 
sírok gondozását, takarítását. 
Jól képzett, gyakorlattal rendel-
kező emberekkel dolgozunk. 
Kedvezményt tudunk biztosítani. 
Tel.: 06/20-982-6101.
Hőszigetelést, burkolást, festést, 
salétromos házak vízzáró, légát-
eresztő vakolását, kőművesmun-
kákat, bontást, átalakítást, tető-
munkákat vállalunk garanciával, 
szaktanácsadással. Tel.: 06/30-
432-6081.
Fürdőszobák bontását, teljes kö-
rű felújítását, burkolását, víz-
vezeték szerelését, mindenféle 
kőműves munkákat, szobafes-
tést, tervezését, szaktanácsadást 
garanciával vállalunk. Akció! 
Burkoláshoz ingyen ragasztó jár! 
Tel.: 06/30-996-3033.
FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést válla-
lok! (Több mint 30 éves gyakor-
lattal rendelkezem.) Tel.: 06/30-
447-3918.
Nyugdíjas néni iskolától füg-
getlen becsületes lány szemé-
lyét keresi, aki heti pár órát segít 
háztartásba, esetleg ottlakással. 
Egy gyermek nem akadály. Tel.: 
06/20-461-1470.
Fakivágás, felvágás, hazaszállí-
tás. Tel.: 06/30-336-6142.
Gyermekfelügyeletet vállalok, 
plusz főzést Heves megyei ízek-
kel. Minden megoldás érdekel. 
Tel.: 06/30-522-5218.
KERÍTÉSLÉC mintázott akácfá-
ból kapható többféle mintával. 
Mintát küldök! Szállítás megold-
ható! Tel.: 06/30-265-4197.
TRAPÉZ ÉS CSEREPES LEMEZ 
k a p h a t ó  1. 4 9 0  F t /m ² - t ő l . 
(Kerítésnek, tetőnek, garázsnak.) 
Tel.: 06/30-265-4197.

Apróhirdetés
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2013. szeptember 27-30. pén-
tek-hétfő

18.00  Műsorajánlat
18.05  Karcagi Tükör - Kenyérszen-

telés
18.30  Holdvirág Duó – zenés gye-

rekműsor
18.30  Egészség klub
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Kissné Soós Ágnes
 Tanévkezdés
 Karcagi Hírek
 - Épül az út
 - Felújítási munkák
 - TeSzedd!
 - Verseny a lőtéren
 Háttér – különkiadás
 Növénytermesztési Szak-

mai nap
20.10  Kulturális Napok összefog-

laló

2013. október 1-2. kedd, szer-
da

18.00  Műsorajánlat

18.05  Jöjjetek Hozzám - Reformá-
tus istentisztelet

19.15  Karcagi hírek
19.45  A Hit Szava - Római katoli-

kus szentmise
20.30  Búcsú Tomajmonostorán

2013. október 3. csütörtök
18.00  Műsorajánlat
18.05  Péter Szabó Szilvia koncert-

je
18.30  Egészség klub
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Kovács Szilvia - 

Eredményes konyhakert 
program

 Karcagi Hírek
 - Biogazdák Karcagon
 - Kazak Nagyköveti látoga-

tás
 - Állatvédők közgyűlése
 Háttér
 Vendég: Szentesi Lajos
20.10  Lakossági fórum az új Ipari 

parki üzemről

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. szeptember 21.
Farkas Ibolya – Tóth Zsolt
Szilágyi Anikó – Fehér Atti-
la János
2013. szeptember 24.
Teigler Erika Ilona – Nagy 
János

Születés

Kiss Mária és Kelemen Atti-
la
Kg., Pacsirta u. 17. 
 Krisztián
Makai Julianna – Tóth Fe-
renc
Kg., Pálya u. 2.  Ferenc
Szajkó Vivien és Kály Zsolt
Kg., Gyep u. 25.  Lili
Papp Dóra és Bató Emeric
Kg., Széchenyi sgt. 26. 
 Dorina
Tóth Éva és Kovács Péter
Kg., Széchenyi sgt. 1-3. 
 Enikő

Halálozás

Csontos Istvánné (Mándi Ilona)
 Kg., Szövetkezet u. 19. 

(1951.)
Erdei Lajosné (Karsa Ilona)
 Karcag (1954.)
Kacsándi Mihály
 Karcag (1937.)
Mészáros Mártonné (Bela Olga)
 Karcag (1930.)
Rapi Imre Sándor
 Karcag (1950.)
Rácz Jánosné (Nyakó Piroska)
 Karcag (1920.)
Simon Istvánné (Deli Mária)
 Karcag (1939.)
Szopkó Jánosné (Márki Mária)
 Karcag (1938.)
Tanka Lajos
 Karcag (1929.)
Varga Illésné (Magyar Mária)
 Karcag (1922.)

RENDŐRSÉGI HÍREKRENDŐRSÉGI HÍREK

Lapzárta: 2013. szeptember 30. (hétfő) 12 óra

Szeptember 28. szombat
 8 – 13 óráig Betánia – 

Széchenyi sgt.
 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco
Szeptember 29. vasárnap
 9 – 12 óráig Pingvin Pati-

ka – Kossuth tér
Október 5. szombat
 8 – 13 óráig Főtér Gyógy-

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

szertár – Tesco
Október 6. vasárnap
 9 – 12 óráig Alma Gyógy-

szertár - Tesco

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

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Megyei I. osztályú bajnokság
Jászberény – Karcag 2:2 

(2:2)
Jászberény, 100 néző. Jv.: 

Kóródi F. Segítői: Czékus S., 
Zsákai M.

Karcag: Moga, Né-
meth, Orosz, Kovács Cs., 
Szentannai, Szívós G., 
Bukovzski, Szívós Gy., Nagy 
R., Székely, Erdei

Cserék: Kovács L., Kupai, 
Oros

Edző: Orosz István
A huszonkettedik perc-

ben egy berényi támadás vé-
gén Németh középen kiugrat-
ta Keresztest, aki Moga mel-
lett a jobb alsó sarokba rúgta 
a labdát (1:0). A huszonnegye-
dik percben Szívós Gy. lab-
dát szerzett, majd Szívós G.-
hez passzol, aki Székelynek 
továbbított, majd a kifutó ka-
pus mellett a hálóba lőtt (1:1). 
A harmincharmadik percben 
egy kontra támadás után egy 
középre adott labdát Moga ve-
tődve pontosan Szívós G. lá-
bára ütötte és onnan a kapu-
ba esett vissza a labda (2:1). 
A negyvenharmadik percben 
Orosz indította Erdeit a félpá-
lyáról, aki egy csellel lerázta a 
védőjét, majd kapura tört és a 
jobb alsó sarokba lőtt (2:2).

Jók: Papp N., Keresztes, 
Besenyei ill. Székely, Erdei

Vigh Tibor: A második fél-
időben két óriási ziccert ki-
hagytunk, ezért most magya-
rázkodnom kell.

Orosz István: Az ilyen mér-
kőzéseknek van értelme.

Ifjúsági mérkőzés
Jászberény – Karcag 11:1 

(3:1)
Karcag: Oros, Kónya, Sző-

ke N., Szőke R., Herczeg, Fábi-
án, Daróczi, Ungi, Berczi, Ha-
mar, Földi

Gólszerző: Kónya
Varga László: Szégyellem 

magam amiatt, hogy egyesek 
karcagi futballistáknak hívják 
magukat.

Utánpótlás bajnokság

U15-ös korosztály: Hajdú-
szoboszló – Karcag 3:4 (0:4)

Karcag: Fekete, Örsi, Mes-
ter, Nábrádi, Szendrei, Balla, 
Terjék, Moga, Tóth F., Györfi, 
Farkas A.

Csere: Farkas S.
Góllövők: Farkas A. (2), 

Balla, Tóth F.
Kemecsi László: Az első fél-

idei játékra nem volt panasz, 
de ami utána történt, érthetet-
len. Nem szabad ennyire lebe-
csülni egy ellenfelet.

U14-es korosztály: Hajdú-
szoboszló – Karcag 03 (0:3)

Karcag: Karsai, Szabó V., 
Erdős, Szabó P., Sipos, Tóth 
R., Papp T., Kiss S., Balajti, 
Takács, Katona

Cserék: Szabó F., Fábián G.
Góllövők: Katona (2), Papp 

T.
Kemecsi László: Magabiz-

tos győzelem egy erős ellenfél-
lel szemben.

B. I.

Labdarúgás

Egy iskolakezdő gyermek szá-
mára megnyugtató lehet, ha megis-
meri az iskola környékét. Célszerű 
még a tanévkezdés előtt lehetőleg 
gyalogosan felkeresni a választott 
intézményt akkor is, ha később ko-
csival visszük majd a gyerekünket.

Figyeljünk arra, hogy miközben 
iskolába kísérjük gyermekünket, ő 
maga is megtanuljon megbízható-
an közlekedni, egy idő után ő ma-
ga fogja kérni, hadd járjon egyedül. 
Előadódhat olyan helyzet is, hogy 
délután nem érünk oda időben az 
iskolához. Erről beszéljünk a gyer-
mekkel előre - mérlegelve a gyer-
mek korát, megbízhatóságát, vala-
mint a távolságot -, megítélésünk-
től függően állapodjunk meg vele 
abban, hogy ne induljon el egyedül 
és várjon meg bennünket az iskola 
előtt, vagy épp nyugodtan induljon 
hazafelé.

Egyéb fontos tanácsaink:
-  Értéktárgyait, pénzét biztonsá-

gos helyen tartsa.
-  Ne bízzunk a gyermekre na-

gyobb mennyiségű készpénzt.
-  Az utcán, ha nem indokolt, ne 

vegye elő mobiltelefonját, útköz-
ben ne kezdeményezzen, illetve 
ne fogadjon hívásokat, ne játsz-
szon a készülékkel, illetve azt ne 
adja át semmilyen kérésre.

-  A lakáskulcsot ne hordja feltű-
nően a nyakában.

-  Gondoskodjon arról, hogy le-
gyen a gyereknél - biztonsá-
gos helyen - olyan irat, amelyből 
megállapítható a gyermek kiléte, 
a szülők, nevelők elérhetősége.

-  Mindig beszélje meg a gyerme-
kével, hogy ha bármi baja tör-
ténne, kihez és hová fordulhat 
segítségért.

-  Mindig legyen információjuk a 
gyermek barátairól, hollétéről, 
mert baj esetén csak ennek tuda-
tában van mód segíteni.

-  Ha az utcán idegen szólítja meg 
őket, sem útbaigazítás, sem pe-
dig más indok alapján ne tartsa-
nak velük, illetve ne fogadjanak 
el semmit, ilyen esetekről min-
dig érdemes beszámolni a szüle-
iknek.

-  Bátran szólítsák meg az egyen-
ruhás rendőrt, ha veszélyben ér-
zik magukat.

- Gyermekünkkel a munkaidő alatt 
is rendszeresen tartsuk a kapcso-
latot, például telefonon keresz-
tül, előre megbeszélt időpontok-
ban.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 
MEGYEI

RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

Áldozattá válás megelőzése
érkezés - távozás az iskolából

MEGHÍVÓ
Nemzeti Agrárgazdasági Kamarába regisztrált tagok 

részére

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Igazgatósága tisztelettel meghívja Önt, 
mint kamarai tagot a Karcag település agrárgazdasági bi-
zottságának alakuló ülésére. 

Helyszín: Karcag, Déryné Kulturális Központ Moziterem
Időpont: 2013. október 10.  17 óra
A napirendi pontok megtekinthetők a Polgármesteri Hi-

vatal Aulájában.
Az alakuló ülés - határozatképtelenség esetén – azonos 

napirendi pontokkal az eredetileg kitűzött időpontot követő 
fél óra múlva megtartásra kerül. A megismételt ülés a jelen 
lévő tagok számára tekintet nélkül határozatképes. 

Hubai Imre Csaba
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

J-N-Sz. megyei  elnöke


