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A kutatáshoz állami támogatás szükséges...

Ifj. dr. Zsembeli József szep-
tember 30-án – dr. Fazekas 
Sándor vidékfejlesztési mi-
niszter jelenlétében – vette át 
a Karcagi Kutató Intézet (DE 
AGTC KKI) igazgatói poszt-
jára szóló kinevezését prof. 
Nagy Jánostól, a Debreceni 
Egyetem Agrár- és Gazdálko-
dástudományok Centrumá-
nak elnökétől.

Ifj. dr. Zsembeli József Kar-
cagon végezte az iskolai tanul-
mányait, 1991-ben vette át ag-
rármérnöki diplomáját a Deb-
receni Agrártudományi Egye-
temen. Ezt követően – 22 éve 
– került a karcagi Kutatói In-
tézetbe, ahol prof. Nyíri Lász-
ló igazgató úr irányításá-
val kezdte meg a tudományos 
munkát.

- Mint kutató végigjártam 
a ranglétrát a tudományos se-

gédmunkatárstól a főmunka-
társig. Elég korán találkoz-
tam a lizimetriával és azt vá-
lasztottam kutatási szakterü-
letemnek.

Ez az egzotikusnak tűnő tu-
dományág a talaj vízforgalmá-
val, a víz talajbani mozgásával 
és a vízzel együtt mozgó anya-
gok áramlásával, a talajban ill. 

a növényekben jelentkező ha-
tásával foglalkozik.

- A karcagiak közül főként 
a kerttulajdonosok találkoz-
hattak velem és a hallgatóim-
mal a terepen végzett munka 
közben. Pár éve ugyanis két-
szer is végigjártuk a kerteket 

A városháza díszterme fa-
lát – a két uralkodóén és a po-
litikus Kossuthén kívül – kar-
cagi születésű büszkeségeink 
portréi díszítik – tisztelgés-
ként, példaként és emlékezte-
tőként. Köztük kapott helyet az 
egyetlen nem karcagi, sőt nem 
is kunsági születésű Szűcs Sán-

dor, aki viszont néprajzkutató-
íróként, múzeumigazgatóként 
lett nálunk a régiek szavával él-
ve „ősfivá”, azaz családtaggá. 
Munkásságáról – születésének 
110. évfordulója kapcsán – a 

díszteremben rendezett konfe-
rencián emlékeztek a múlt hét 
végén.

A sárréti, biharnagybajomi 
Szűcs Sándor – több évtizedes 
néprajzi-gyűjtői és írói tény-
kedés után 1952-ben lett a há-
ború után újjáalapított karca-
gi múzeum igazgatója, s 1962-

ig, nyugdíjba vonulásáig látta 
el ezt a feladatot. Múzeumszer-
vezői, gyűjteményépítői szor-
galma ma is érezhető, véli dr. 
Nagy Molnár Miklós, aki ma-
napság az intézmény vezetője.

- Szűcs Sándor kevéssel a 
nagy 20. századi életformavál-
tás előtt kezdte el összegyűjte-
ni a múzeum tárgyi anyagát és 
építeni az adattárát. Ha jól em-
lékszem, másfél ezer tárgyat 
leltározott be. Amikor a mú-
zeum állandó kiállítását beren-
deztük – neki köszönhetően – 
nagyon sok archaikus tárgyat 
is bemutathattunk. Az adat-
tár ez időben keletkezett gyűj-
teményi része pedig tele van az 
általa gyűjtött levéltári anya-
gokkal, jegyzetekkel, eredeti 
dokumentumokkal.

A múzeum falán bronz 
dombormű emlékezik az egy-
kori igazgatóról, utcát is ne-
veztek el róla, személyes em-
lékeket azonban már csak 
az idősebb korosztály őriz-
het, főként azok, akik gye-
rekként, egyetemistaként ke-
rültek kapcsolatba a néprajz-
zal vagy a helytörténettel. So-
kan ismerik a nevét a könyvei 
után is. Életében tíz kötete je-
lent meg, s ahogy a kortársak 

Száztíz éve született Szűcs Sándor

Folytatás a 4. oldalon

Konferencia Karcagon

Beszélgetés ifj. Dr. Zsembeli Józseffel

Október 22.
18.00 a Déryné Kulturális Központ földszinti színházter-

mében
 Szép szerelmem, Magyarország 
 Nemcsák Károly Érdemes művész 
 és Tolcsvay Béla zeneszerző, énekmondó 
 pódiumestje
 A belépés díjtalan.
Október 23.
9. 30 a Kossuth téren
 Térzene
 Közreműködik a Nagykun Honvédbanda
9.45 a Kossuth téren
 Az Országzászló ünnepélyes felvonása
 Közreműködnek:
 a Kováts Mihály Huszárbandérium huszárjai 
 és a Nagykun Honvédbanda
10. 00 a református templomban
 Ünnepi istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Nagy Béla református lelkész
11. 00 a városháza előtti téren
 Nemzeti ünnepünkön, az 1956-os forradalom és 

szabadságharc hőseire emlékezünk
 Ünnepi beszédet mond:
 Dr. Horváth Miklós hadtörténész, egyetemi tanár
 Közreműködik: Plósz Csilla (tárogató)
 és Kele János (szavalat)
 Koszorúk elhelyezése az 1956-os forradalom kar-

cagi emléktáblájánál
12. 15 az Északi temetőben
 Kemény Pálra, az 1956-os forradalom és szabad-

ságharc karcagi mártírjára emlékezünk
 Emlékező beszédet mond:
 Nt. Koncz Tibor elnök-lelkész
 Koszorúk, virágok elhelyezése, mécses gyújtás 

Az Északi temetőbe 12:00 órakor autóbusz indul 
a Bajcsy-Zsilinszky utcai parkolóból.

Programok:Programok:

Folytatás a 2. oldalon
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
A halászlé 

alapjai
jutottak eszembe a múlt hét vé-

gén, amikor a közéleti hírekben Ba-
ja elég központi helyet kapott az idő-
közi választások miatt. Természete-
sen nem a bajai halászlé recept vari-
ánsairól lesz szó, bár az is érdekes és 
hungaricum, akárcsak a karcagi bir-
kapörkölt.

Szóval, a bajai halászléhez a leg-
főbb alapanyag a hal és a víz. (No 
meg természetesen a hagyma, pap-
rika, de hal és víz nélkül biztos, hogy 
nem lehet halászlét főzni.) A hal pe-
dig vízben él és hal. Lehet játszani a 
szavakkal: mikor a hal meghal, utána 
főzzük csak és akkor is az őselemben: 
a vízben. Nem egészen értettem ho-
gyan került az egykori monoki pol-
gármester új, népes (talán még két 
tucatot is számláló?) pártjával együtt 
a szavazóhelyiség bejáratához közel. 
Ahol - már, ha komolyan vették vol-
na a dolgot - akkor halászlét főznek, 
nem valami bográcsgulyást, bizony-
talan eredetű húsból. Mindeneset-
re eléggé komikusan adták elő a til-
takozást a választások tisztaságáért 
– bár az ANTSZ ellenőrei mindent 
rendben találtak és a rend őrei is. 
(Mondjuk ők nem szobrot döntöget-
tek és daraboltak – hanem hagyo-
mányokat. Ami megint nem túl sze-
rencsés kampányfogás.) Az időközi 
választási eredmények magyaráza-
tai is elég komikusak voltak a vesztes 
pártok részéről: aki nyert, az vesztett 
szerintük. (Ezt legfeljebb a futball-
drukkerek mondhatják el: vesztet-
tünk, de nyertünk egy új szövetsé-
gi kapitányt!) Furcsa logika ez a lai-
kus választópolgár számára, aki azért 
még tudja, hogy a 169 az nem keve-
sebb, mint a 69. Sőt, még százalékot 
is tud számítani. (Az előzetes közvé-
lemény-kutatók is elbújhatnak, még 
a hibahatárhoz közelítően sem tud-
ták előre jelezni az eredményt). A 
komolyabb elemzők azért már óva-
tosabbak voltak egy picit: nem sza-
bad ezt országosan kivetíteni, még 
ha van valamilyen szimbolikája is az 
egészre nézve.

A legfontosabb közéleti esemény 
azért a víz-világtalálkozó volt Buda-
pesten, ahol a világ számos vízgaz-
dálkodással-, felhasználásával foglal-
kozó szakembere tartott nemzetkö-
zi kongresszust. Már közhely, hogy 
évtizedek múlva a víz értéke meg-
közelíti az arany értékét. (Mert le-
het ugyan majdan valaki mellett egy 
aranytömb, ha víz nem lesz a közelé-
ben, szomjan hal.)

A víztisztításban világelső szak-
embereink vannak szerencsére. Bár 
95%-a a vízgyűjtő területeinknek kí-
vül esik az országon, ez azért mégis-
csak nagy eredmény. 

Még akkor is, ha egyelőre a Tisza 
vízéből kimert vízben is lehet még 
Baján halászlét főzni. Kérdés persze, 
meddig?

- ács -

HÍREKHÍREK
Gombász szakkör

Szeretettel várjuk az érdeklődő-
ket heti 1 óra időtartamban hétfőn-
ként 17 órától a Csokonai Könyvtár-
ba. A foglalkozásokon ismertetésre 
kerülnek az ország területén fellel-
hető ehető és mérges gombafajták.

Szakkörvezető: Széll Attila 
gombaszakellenőr.

Információ: 30/325-7724.

Meghívó
Szeretettel hívjuk és várjuk a még 

aktív és nyugdíjban lévő pedagógu-
sokat 2013. október 28-án (hétfőn) 
16 órára a karcagi katolikus temp-
lomba. Gulyás Zsolt atya mond mi-
sét az élő, és a már elhunyt pedagó-
gusokért.

Közreműködnek: a Laurus Mű-
vészeti Iskola növendékei.

Szervezők: a Nyugdíjas Pe-
dagógus Klub tagjai és vezetője: 
Mátyusné Kiss-Pál Róza.

„egy az Úr, egy a hit, egy 
a keresztség…” (Efézus 4:5)

Csoportos keresztelés
Kedves Testvérek!
Csoportos keresztelkedésre lesz le-
hetőség gyermekeknek, szüleik-
nek, keresztszüleiknek, rokonok-
nak, felnőtteknek.
A csoportos keresztelés időpontja 
2013. október 20. és október 27. va-
sárnap 10 óra.
Helye: Karcagi Református Nagy-
templom.
A kereszteléshez a jelentkezési adat-
lap kitöltése szükséges, amit a Lel-
kipásztori Hivatalban (Kálvin u. 3.) 
lehet megtenni. 
Jelentkezni, érdeklődni a Hivatal-
ban vagy Konczné Lehoczky Krisz-
tina lelkipásztornál a +36/30-627-
8613-as telefonszámon lehet.

Konczné Lehoczky Krisztina
református lelkipásztor

A Déryné kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár szeretettel 
várja az érdeklődőket az alábbi szakkörökbe:

Szakkör Szakmai vezető Időpont Korosztály

Csipkeverő Pinczésné Soós Gyöngyi kedd 17.30-19.30 felnőtt
Kunhímző Pinczésné Soós Gyöngyi szerda 17.00-19.00 felnőtt
Kun Kuckó Diákszínpad Szabó Péterné hétfő 16.30-18.30 10-14 év
Mazsorett 2 Györfi Dalma szerda 14.00-15.00 11 éves kortól
Mazsorett 1 Györfi Dalma szerda 17.00-18.00 8 éves kortól
Toporgók néptánc cso-
port

Kunné Nánási Mónika kedd, csütörtök 
17.00-18.00

3-7 éves korig

Iringó Néptánckör Nagy Emese szerda 18.30-20.00 felnőtt

 méltatásaiban olvassuk: vala-
mennyi sikerkönyv lett. Nem-
csak tudós, három néprajzi táj 
és népe kitűnő ismerője, ha-
nem lebilincselő szavú mesélő, 
jó tollú író is volt. Az írásaiból 
készült válogatások, könyvei-
nek újabb kiadásai manapság 
is kelendők, mondja dr. Örsi 
Julianna, akinek Szűcs Sándor 
legutóbbi gyűjteményes köte-
tét köszönhetjük.

- Az idősebb generáció ér-
deklődése stabil az ő köny-
vei iránt. Éppen ezért kellett a 
2002-ben megjelent A puszta 
utolsó krónikása című kötetet 
2012-ben újra kiadni. Szeren-
csére a természetvédők figyel-
me is egyre inkább e nagyon 
értékes életmű felé fordult, s a 
túrkevei Nimfea, valamint a 
kisújszállási Alföldkutatásért 
Alapítvány több munkáját ki-
adta, illetve az életéről, Doro-
gi Mártonnal való kapcsolatá-
ról is jelentetett meg könyveket 
a múlt évben.

Szűcs Sándornak a már em-
lített 10 kötet mellett majd fél-

ezer írása jelent meg különbö-
ző (szak)folyóiratokban, he-
ti- és napilapokban, országos, 
megyei, városi, intézményi ki-
adványokban. Az életmű feltá-
rása és ismételt publikálása (pl. 
egy Szűcs Sándor összes mun-
kái c. sorozat) további lehető-
ségeket jelenthetne.

- Olyan kiadó lenne jó – 
mondja dr. Örsi Julianna -, 
amelyik országos terjesztésű. 
Ez esetben ugyanis országos 
szinten figyelnének fel Szűcs 
Sándor munkásságára.

Persze ezt a karcagi konferen-
cia is igyekezett elérni, hiszen 
a főként a néprajz tudományát 
képviselő előadók: V. Szathmári 
Ibolya, Vajda Mária (Debrecen), 
Balogh Jánosné Horváth Teré-
zia, Szemkeő Endre (Budapest), 
dr. Nagy Molnár Miklós, Ör-
si Zsolt (Karcag), dr. Tóth Al-
bert (Kisújszállás), dr. Örsi Ju-
lianna (Túrkeve) több irány-
ból közelítették meg és elemez-
ték az életművet. Végezetül 
- az ez alkalommal Szűcs Sán-
dor Tájkutató Díjjal elismert - 
biharnagybajomi Nemes–Lajsz 
Julianna a szülőföld hálájáról, 

Szűcs Sándor emlékezetéről 
szólt: nevét viseli a bajomi mű-
velődési ház, meglátogatható 
„templomnyi időt megélt” szü-
lőháza, a helytörténeti gyűjte-
ményben elhelyezték a könyve-
it és...

- … arra ma már nagy súlyt 
fektet az óvoda is, hogy Bajom-
ban nem szabad megenged-
ni, hogy valaki ne tudja ki volt 
Szűcs Sándor, vagy mi volt a 
kupujkó vagy a talpalló. Az is-
kola  megjelentette A régi Sár-
rét világa című könyvét, tavaly 
pedig kiadtuk a bajomi várról 
1938-ban írt régi füzetét.

Nagyon sok családban félt-
ve őrzik Sándor bácsi könyve-
it, amelyből nagyon sok tudás 
„visszahagyományozódott”, 
vagyis ma már nem öregek-
től, nem szájhagyomány út-
ján öröklődik a szülőföld is-
merete, hanem a könyvekből. 
Szűcs Sándor írja valahol, hogy 
a gyűjtések során hallottakat 
azért kezdte megírni és publi-
kálni, hogy a népnek visszaad-
ja, amit tőle kapott. Vagyis az 
életmű így lesz kerek egész!

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Száztíz éve született Szűcs Sándor

Nyári szabadidős foglalkozások

Hálás köszönetünket fejezzük ki a Karcagi Többcélú Kis-
térségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjó-
léti Szolgálat szervezésében megvalósult nyári szabadidős 
programsorozatban önzetlenségükért, önkéntes munkáju-
kért, támogatásukért Tóth János fazekasnak és munkatár-
sának, illetve a karcagi Nagykun Horgászegyesület mun-
katársainak: Kalocsai Lászlónak és Csombordi Sándor-
nak. 

A fazekasság, valamint a horgászismeretek és technikák 
bővítésén túl a 12 alkalommal megrendezett programok ré-
sze volt többek között az újrahasznosítás (pl. képek készíté-
se, ékszerkészítés) és más kreatív technikák kipróbálása – 
pl. merített papír készítése – is, a résztvevő gyermekekkel 
ismét egy aktív, élményekben gazdag, örömteli nyarat töl-
töttünk együtt.

Továbbá ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni Mé-
száros Zsoltnak, és a Karcagi Kunlovarda munkatársai-
nak, segítségükkel az Értelmi Fogyatékosok Napközi Ott-
hona tagjainak kirándulása, lovas-kocsikázása valósulha-
tott meg a résztvevő fiatalok nagy örömére. 

Kun Csilla
intézményvezető

Meghívó
A  Györffy István Nagykun 
Múzeum szeretettel és tiszte-
lettel meghívja Önt és baráta-
it 2013. október 22-én (kedd), 
16:30 órakor Kabai László 
képzőművész, tanár 
… Ég és föld között … 
című fotókiállításának meg-

nyitójára.
A kiállítást megnyitja: 

Baán Katalin fotóművész.
Közreműködik: 
Túri Ilona ének.

A kiállítás 2013. november 23-ig, keddtől szombatig, 10 és 
17 óra között tekinthető meg.
Hétfőn és vasárnap a múzeum zárva tart.
5300 Karcag, Kálvin u. 4. +36 59 312 087
A kiállítás létrejöttét az alábbi vállalkozások és magánsze-
mélyek támogatták:
Agrosprint Kft., Dr. Farkas Béla Agrohungária Kft., Karcagi 
Nyomda Kft., Karcagi Szuperinfó, Kurucz István és család-
ja, Szentesi Lajosné, Vad István fiókigazgató.

Kabai László
5300 Karcag, Kertész J. u. 3 1. lh III/11 
+36 59 313574, +36 30 2050052, kabai-l @freemail.hu

Fagyálom 2012.
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Par la men ti Nap ló

A három szó összefoglal-
ja azt, amiről röviden he-
ti beszámolómban írni aka-
rok. Kezdjük a rezsi csökken-
tésével, hiszen erről a kérdés-
ről hétfő délután a parlament 
is szavazott. 2013. január else-
jével már bekövetkezett az el-
ső csökkentés, a rendszervál-
tozás – 1990 – óta először. Ak-
kor 10 százalékkal csökkent a 
gáz-, a villany-, és a távfűtés 
számladíja. Bebizonyosodott, 
hogy van tartalék a rendszer-
ben, az elmúlt évek folyama-
tos díjemelése után megtört a 
jég, kiderült, hogy csökkente-
ni is lehet. A parlament hétfői 
döntése ezt a sort folytatja az-
zal, hogy ebben az évben még 
újabb 11,1 százalékos csök-
kenés fog történni, ezzel éves 
szinten elérjük, hogy a rezsi-
költségek átlagosan 20 szá-
zalékkal csökkenhetnek. 311 
igen, 16 nem, egy tartózko-
dás volt a szavazásnál. No-
vember 1-től tehát ismét, im-
már ebben az évben másodjá-
ra, csökkenhet a gáz, a villany 
és a távfűtés ára.

Brüsszelt viszont ez nem 
hatja meg. Már jönnek a hí-
rek, hogy alapos vizsgálat tár-
gya lesz a magyar parlament 
rezsidöntése. Állunk elébe! 
Ugyanúgy, mint a pálinka-
főzés ügyében. Itt már elő-

rébb tartanak a bősz bürok-
raták, hiszen két dologért is el 
akarnak marasztalni bennün-
ket. Egyrészt, hogy gondol-
ják a magyarok, hogy 50 liter 
alatt kedvezményes adókulcs 
van, miközben a többi szeszre 

nincs? Ezt már forgatják rég-
óta, lehet, hogy bírósági per-
re megyünk. Másrészt nehez-
ményezik, hogy a pálinkának 
kedvezményesebb jövedéki 
adója van, mint a mindenfé-
le színezett alkoholnak. Most 
ebben is eljárásra készülnek 
Magyarország ellen, meglát-
juk mennyire gondolják is ko-
molyan.

Ehhez kapcsolódhat a bank-
adó kérdése is, hiszen a brüsz-
szeli bürokraták szeretik az 
adókat, ha az átlagembert 

sújtja, de nem szeretik akkor, 
ha a bankokat. Itt is volt már 
fenyegetőzés, aztán mégis ma-
radt az adó. Ám úgy tűnik, 
máshol is izgalmas a bankadó! 
Tőlem legutóbb Washington-
ban, a Nemzetközi Valutaalap 

közgyűlésén érdeklődtek az 
adó sorsáról. (A képen éppen 
az IMF-közgyűlésre tartunk 
kollégáimmal.) Mindenkit 
megnyugtattam, hogy a bank-
adó marad. Magyarországon 
a közteherviselést úgy értjük, 
hogy abban nemcsak az embe-
rek, hanem a bankok, energia-
szolgáltatók, vagy a telefoncé-
gek is részt vesznek. Együtt sí-
runk, együtt nevetünk. Még 
akkor is, ha a mosoly nem 
mindenhol őszinte…

Varga Mihály

Rezsicsökkenés, Brüsszel, bankadó

Magán állatorvosi ügyeletMagán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Október 19-20. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758.
Október 23. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport u. 13. Tel.: 06/30-205-3260.
Október 26-27. Dr. Domán György Kg., Ady E. u. 58. Tel.: 06/30-434-5950.

A Karcag Városi Önkormányzat csatlakozott a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Em-
beri Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meg-
hirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2013/2014. 
tanév második és a 2014/2015. tanév első félévére vonatkozó-
an.

• Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (2 
tanulmányi félévre pályázható):

• lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat 
területén;

• hátrányos szociális helyzet (A pályázóval egy háztartásban 
élők egy főre jutó nettó keresete nem haladja meg a 64.190 
Ft-ot)

• felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte (a pá-
lyázati kiírásban részletezett feltételeknek megfelelően)

TOVÁBBÁ
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Embe-
ri Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghir-
deti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fi-
atalok számára.
Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (6 ta-
nulmányi félévre pályázható):

• lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat 
területén;

• hátrányos szociális helyzet (A pályázóval egy háztartásban 
élők egy főre jutó nettó keresete nem haladja meg a 64.190 
Ft-ot)

• korábban még nem nyert felvételt felsőoktatási intézmény-
be.

A pályázatok beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pá-
lyázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa 
rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, amelynek 
elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a 
rendszerben a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában lép-
hetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.
A pályázói űrlapot kinyomtatva és aláírva a Karcagi Polgár-
mesteri Hivatalhoz kell benyújtani (Karcag, Kossuth tér 1. 34. 
iroda), a szükséges mellékletekkel együtt.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. november 15.

Szombaton mínusz 2 fok-
ban indulni nem volt éppen 
kellemes. Mégis két apró leány 
nem ijedt meg a kihívástól, így 
szüleikkel együtt szerencsé-
sen megérkeztünk Debrecen-
be, egy őszi tájfutó versenyre. 
A két leánynak élete első ver-
senye volt ez. Kicsit szepeg-
ve, mert ott mégis nagyobbak 
a fák, sűrűbbek és többen is 
vannak, mint mondjuk a Mú-
zeum parkban, de mégis ne-
kivágtak a távnak. Eddig csak 
ők aggódtak, most már viszont 
mi is, hogy visszajönnek-e, 
vagy napestig kereshetjük őket 
a hajdúsámsoni rengetegben. 
Felesleges volt aggódni oly na-
gyon, mert minden baj nélkül 
célba érkezett Varga Nóra és 
Petra, a Kováts Iskolából. Mo-
solyuk szélességéből jövőjükre 
és sikeres sportpályafutásukra 
következtettünk. Bízunk ben-
ne, hogy így is lesz.

A hivatalos eredményköz-
lés alapján a két tájfutó leány 
(Varga Petra és Nóra) 4. helye-
zést ért el.

Eredményük: 6. helye-
zés, és bár ők párban futot-
tak, de mégis elismerésre mél-
tó kezdet. Jelenlegi oktatójuk, 
Lévainé Kovács Róza 1. helye-
zést ért el.

Néhány korábbi eredmény: 
Országos bajnokságon, közép-
távon, illetve rövidtávon Róza 
3., illetve 4. helyezést ért el. A 
4. hely érdekessége: Szentend-
re zeg-zugos óvárosában ren-
dezték a rövidtávú döntőt. A 

pálya egy szakaszán egy rövid, 
ám rendkívül szűk kis siká-
torban kellett felfutni a temp-
lom melletti térre. Egy kisma-
ma épp ide vágyott és betolta 
terjedelmes babakocsiját, így 
szinte zsákutcát csinált a siká-
torból. No, 12 másodperccel 
maradt le sportolónk a dobo-
góról. Azóta „szeretjük” a si-
kátorokat! 

Tájfutók

ÉLŐZENÉS TÁNCHÁZ KARCAGON
Helyszín: Déryné Kulturális Központ
Időpont: 2013. október 25. (péntek)

Belépődíj: 200 Ft/fő

Program:
18.00-19.00 APRÓK TÁNCA

a nagyóvodásoknak és kisiskolásoknak.
19.00-22.00 TÁNCHÁZ

az ifjak és örökifjak részére.
A talpalávalót a SUTTYOMBA ZENEKAR húzza!

Tánc, játék, kézműves foglalkozás.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

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

Tájfutás - Az első verseny
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Október 14-én Papp 
Lászlóné, a kör alelnöke tar-
tott diaképes úti beszámo-
lót Tunéziáról, ahol férjé-
vel együtt már többször járt. 
A sokféle, de főként arab né-
pességű észak-afrikai ország 
volt a bizánci és a római bi-
rodalom része, majd francia 
gyarmat lett, s függetlensé-
gét 1956-ban vívta ki. Ez után 
új irányú fejlődésnek indult, 
melynek része az iskoláztatás 
és a nők jogainak kivívása, és 
az idegenforgalom fellendíté-
se. Erre alkalmas elhelyezke-
dése: hosszú finom homokkal 
borított tengerpartja, medi-
terrán éghajlata, pálmafás oá-
zisai. Mindez kellemes üdü-
lést ígér az odalátogatóknak 
az utóbbi időben épült sok ké-
nyelmes szállodával, a helyi 
lakosság udvarias kiszolgálá-
sával, a bazárosok bőr, selyem 
és kerámia áruival, no meg a 
sivatagi tevegeléssel, a tenge-
ri kagylógyűjtéssel és a vízi sí-
eléssel, s egy modern robogós 
kalanddal.

Az előadó beszámolt és ké-
peket is mutatott a legna-
gyobb városok történelmi és 
építészeti nevezetességeiről, 
pl. a gyönyörű márvány kő-
csipke díszítésű épületekről, a 
Sousse-ben látható Ribat-erőd 
őrtornyáról, a Mahdiában lé-
vő felújított Nagy-mecsetről, 
s a világon harmadik legna-
gyobb amfiteátrumról, amely 
El-Djemben található. A me-
zőgazdasági termelés is sokat 
fejlődött, pl. nevezetes Djerba 

szigetén a fűszer kereskede-
lem, az oliva olajsajtolás, a da-
tolyás oázison a gyümölcs 
szüret. Külön említésre méltó 
étkezések alkalmával a csodá-
latos terítés, a gyümölcsökön 
kialakított művészi minták, a 
gondosan elrendezett zöldség-
félék, saláták és a finom édes 
sütemények. A szobák deko-
rációja (lent hímzett anyagok-
kal, fent festményekkel) és a 
lányok színes selyem ruházata 
is bámulatos.

A régi világot felidéző és a 
hagyományokat őrző emlékek 
is különlegesek. Láttak műkö-
dő szövőszéket, malomban őr-
lést és kenyérsütést is. A bazá-
rokban igazi arany ékszereket 
is árulnak, ahol érdemes al-
kudni! Sok helyen olvashatók 
arab feliratok a francia mel-
lett, s az arab temetőben ko-
rán idézetek sorakoznak a ne-
vek helyett. Az idei nyolc na-
pos utazás is megerősítette a 
turistákat abban, hogy a ven-
déglátók törekednek a rend-
re és tisztaságra, a változatos 
szórakoztatásra énekkel, tánc-
cal, s főként a külföldiek tisz-
teletére. A jó hangulatú össze-
jövetelen a kérdésekre adott 
válaszokból is arra következ-
tethetünk, hogy érdemes ellá-
togatni Tunéziába!

A Kunhalom Polgári Kör 
következő – ünnep utáni –
programja november 4-én ke-
rül sorra, amikor a karcagi 
Akácliget-fürdő lesz a téma.

V. Gy.

Tunéziai utazások
és sok helyen talaj- és vízmin-
tákat vettünk. A zártkertek-
ben ugyanis már hosszabb ide-
je fúrott kutakból öntöznek. A 
kutak vízminőségét vizsgálva 
megállapítottuk, hogy egyetlen 
egy sem alkalmas az öntözésre, 
mert nagyon magas, a megen-
gedett érték két-háromszorosa, 
a sótartalmuk. Sokan mond-
ják, hogy ők évek óta azt isszák 
és semmi bajuk nincs. Persze, 
hogy nincs, de teljesen más az 
ivóvíz és más az öntözővíz mi-
nősítése. De a lizimetrián túl 
talajművelési kutatásokkal is 
foglalkozok: a talajművelés-
nek a talaj állapotára gyako-
rolt hatását vizsgálom. Példá-
ul azt, hogy a térségünkre jel-
lemző kötött, rögös talajokon 
hogyan lehet morzsalékosabb 
szerkezetet előállítani, illetve 
azt, hogy hogyan lehet pozi-
tív irányba befolyásolni a talaj 
tápanyag-gazdálkodását. Ezek-
nél a témáknál is a hidrológia a 
legfontosabb, hiszen jól tudjuk, 
a Nagykunságban, vagy a vá-
ros határában szélsőséges hid-
rológiai helyzetekkel találko-
zunk.

Az előző vezető megbízatá-
sa szeptember végén lejárt, az 
új igazgató kinevezéséhez pá-
lyázatot írtak ki, s az elbírálás-
sal megbízott szakemberek ifj. 
dr. Zsembeli József elképzelé-
seit minősítették a legjobbnak.

- Milyen intézetet vett át?
- A kutató intézetet 1947-ben 

alapították. Az elmúlt hat és fél 
évtized során a növénynemesí-
tési és fajtafenntartási, a talaj-
művelési és talajjavítási, illet-
ve a juhászati és a gyepgazdál-
kodási kutatások voltak azok 
az alapok, amelyeket tulajdon-
képpen minden igazgató örö-
költ, de az előbb felsorolt ku-
tatási csoportokon belül mára 
természetesen számottevő „fi-
nomodások” is történtek.

- Hogyan tovább?
- Ezt a koncepciót én is át-

veszem, de az új elvárásoknak 
megfelelően megpróbálunk 
módosításokat eszközölni. A 

növénynemesítési és fajtafenn-
tartási kutatások folytatódnak, 
ezek esetében ezentúl is a táj-
fajták kialakítása, nemesítése a 
fő cél, az, hogy a tájfajták tole-
rálni tudják az itteni szélsősé-
ges agroökológiai (talaj- ill. kli-
matikus) viszonyokat. Újabb 
cél az egészséges élelmiszerek 
alapanyagának az előállítása, 
vagy az alternatív hasznosítá-
sú növények további nemesíté-
se. (Gondolok itt pl. a kölesre, 
ami – úgy tűnik – perspektivi-
kus növény lett.) Olyan funk-
cionális élelmiszerek alapanya-
gainak az előállítása is feladat, 
amelyeket pl. a liszt érzéke-
nyek is fogyaszthatnak. Ebbe az 
irányba is kiterjed tehát a ná-
lunk folyó növénynemesítési 
munka. A talajművelési és ta-
lajjavítási kutatások az elkép-
zeléseim szerint szintén mó-
dosulnak egy picit, de irányt 
nem váltanak. Ezzel kapcso-
latban erősíteni szeretnénk a 
vidékfejlesztési kutatásain-
kat. A gazdálkodók figyelmé-
be ajánljuk például az ún. re-
dukált művelést. Ez azt jelenti, 
hogy a talajt kevésbé bolygatva 
kell olyan talajállapotot létre-
hoznunk, amely a növény élet-
feltételeit a lehető legkedvezőb-
ben biztosítja. Most próbálunk 
ki egy talajkondicionáló szert, 
amiről nagyon-nagyon pozití-
vak a tapasztalataink és szeret-
nénk majdan bevezetni a ma-
gyarországi piacra. Ez azért is 
lenne fontos, mert amíg a redu-
kált művelés inkább a nagyüze-
mi táblán alkalmazható tech-
nológia, addig az említett talaj-
kondicionáló szernek a haszná-
lata akár kiskertekben, vagy a 
zártkertekben is nagyon hasz-
nos. A juhászat és a gyepgaz-
dálkodás területén továbbra is 
a gyepek javítása és javítási le-
hetőségeinek a vizsgálata áll a 
középpontban. A juhtartási és 
tenyésztési technológiák kísér-
leteit illetően pedig az ún. „csa-
ládi” léptékű juhászatok tartás-
technológiájának fejlesztésére 
kell gondolnunk. Figyelemmel 
kell lennünk a juhfajták ke-
resztezéséből „előállított” hib-

ridekre is, amelyekből, többek 
között, jó minőségű húst le-
het előállítani. (Gondolok itt a 
külföldre irányuló pecsenyebá-
rány-kivitelre.) De az állati ter-
mékek esetében is új kutatási 
irányt jelent a funkcionális élel-
miszerek előállítása. Ezzel kap-
csolatban is nagyon biztató kí-
sérleteink vannak már.

- Az eddig elmondottakból 
kitűnik, hogy a piaci lehetősé-
gek, a kutatási eredmények ér-
tékesítése egyre meghatározób-
bak a kutatói munkában.

- Igen, manapság ez kardi-
nális kérdés, egyre inkább elő-
térbe kerülnek a fenntartható-
sági és az ökonómiai kérdések. 
A mi lehetőségeink azonban 
behatároltak. Igaz, ezer hektá-
ron gazdálkodunk, de ez első-
sorban nem alaptermelést je-
lent, hanem a területeink nagy 
részén kísérleteket folytatunk. 
A fő bevételi forrásunk a vető-
mag értékesítéséből származik. 
A tájfajtákat sem öncélúan, ha-
nem a helyi gazdálkodók lehe-
tőségeinek a kielégítésére ál-
lítjuk elő. Ezen a téren úgy lá-
tom, egyre nagyobb a kereslet, 
és az állattartásból is van be-
vételünk. Azt azonban min-
denképpen meg kell említeni, 
hogy a kutatás olyan tevékeny-
ség, ami állami dotáció nél-
kül nem fenntartható, vagyis 
– mindenütt a világon – pénzt 
kell rá áldozni. Ebben a kérdés-
ben azonban komoly problé-
mák mutatkoznak, hiszen na-
gyon nagy elvárások vannak a 
kutatással szemben. Nem titok, 
hogy nem könnyű helyzetben 
vettem át az intézetet.

- Ez mit jelent?
- Azzal szembesültem, hogy 

az idei évre megvan a költség-
vetésünk, de az már nem biz-
tos, hogy jövőre is megkapjuk 
az állami támogatást. Termé-
szetesen bizakodunk, hiszen a 
Karcagi Kutató Intézet a tájku-
tatásban elismert és nélkülöz-
hetetlen intézmény, de sajnos 
nem tudok biztosat mondani a 
jövőt, az anyagi erőforrásaink 
biztosítását illetően.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Déli harangszó Karcagról
A Kossuth Rádió pár éve szervezi úgy, 
hogy minden héten más magyarországi 
templom harangja szól a déli hírműsor 
előtt. Most a karcagi harangokon a sor. 
Koncz Tibor nagytiszteletű úrtól tudjuk, 
hogy a 2013. október 21-gyel kezdődő 
héten a karcagi református templom 
harangja köszönti a delet.

A kutatáshoz állami támogatás szükséges...
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Alfred Hitchcock volt a ré-
mületkeltés az ijesztgetés 
nagymestere. Pályafutása és 
munkássága nem csak egye-
dülálló, hanem műfajterem-
tő és máig ható érvényű. Ezt 
ugyan sok mai rendező és a 
kritika is hajlamos elfelej-
teni. Néhányan úgy tartják, 
hogy idejétmúlt, csak a kor-
társai félelmeit ismerő rende-
ző volt – és egyébként is, ma 
már másak az igények. Én er-
re azt tudom mondani, hogy 
ugyan kérem, a puszta erő-
szak puszta megjelenítése egy-
általán nem feszültségkeltő. 
Sőt önmagában gusztustalan. 
Az odáig vezető út és a meg-
valósításának a mikéntje – na 
az a feszültségkeltő. És a jó 
öreg Hitch ehhez értett a leg-
jobban. Bármennyire is tagad-
nák is egyesek, ma is az álta-
la kidolgozott trükkök válto-
zatait alkalmazzák a thriller-
rendezők.

A ’20-as évek végétől fogla-
kozott filmkészítéssel, elein-
te Angliában. A ’30-as évek vé-
gén Hollywoodba költözött, és 
attól kezdve vált igazán sike-
res rendezővé. Legjobb és leg-
népszerűbb filmjeit az ötve-
nes-hatvanas években forgatta. 
A két legnagyobb klasszikus-
nak a Psycho (1960) és a Mada-
rak (1963) számít. A kissé kü-
lönc, állandó súlyproblémá-
val küzdő, különös humorú és 
rendkívül népszerű Hitchcock 
számos díjat kapott, de a leg-
jobb rendező kategóriában az 
Oscart sosem vehette át. 1979-
ben az angol királynő lovag-
gá ütötte, majd nem sokkal ké-
sőbb megkapta az Amerikai 
Filmintézet életműdíját. 1980 
áprilisában hunyt el.

Az év elején bemutatott 
Hitchcock című film nem iga-
zán mondható életrajzi alko-
tásnak. Nem követi végig a 
rendező életútját, nem elem-
zi mélyen a személyiségét, ha-
nem inkább a Psycho elkészí-
tésének időszakát tárja a né-
ző elé. Éppen ezért vitatott, 
sőt megosztó munkának szá-
mít. Vannak akik egy min-
dent átfogó műre számítottak, 
de nem azt kapták. De sebaj, 

mert valójában ez a könnyed 
stílus illik legjobban Hitch – 
azt szerette, ha így hívják – 
alakjához. A film habköny-
nyű, kellemes és szórakozta-
tó. Valahogy úgy, mint maga 
Hitchcock személyisége is. A 
tokás, állandóan ironikus, szi-
var és whisky rajongó rende-
zőt Anthony Hopkins alakítja, 
Alma Reville-t,  a férje mellett 
kitartó, dinamikus feleséget 
és munkatársat pedig Helen 
Mirren személyesíti meg. Ket-
tejük alakítása teszi igazán él-
vezetessé a filmet, ami nem 
akar sem különösebb izgal-
mat kelteni, és nem akar mély 
lélektani elemzést sem nyújta-

ni. Egyszerűen csak elkalauzol 
minket a Psycho forgatásának 
évébe. Megtudjuk, hogy a há-
zaspár saját pénzből, hitelből 
kénytelen elkészíteni a filmet, 
amiben rajtuk kívül csak na-
gyon kevesen bíznak. Hitch-
cock kiváló emberismerő, ép-
pen ezért ügyes a megfelelő 
karakterek kiválasztásában, 
Alma pedig a forgatókönyv és 
a dramaturgia szakértője, aki 
jó érzékkel egészíti ki férje el-

képzeléseit.
A történetet finom humor 

lengi át, miközben egy ked-
ves, állandóan féltékenykedő, 
de egymást mégis mélyen sze-
rető házaspár életébe és kö-
zös munkájába kapunk be-
pillantást. Lehetett volna egy 
dokumentarista, esetleg sok-
kal drámaibb filmet is készí-
teni Hitch életéről, viszont 
dokumentum film, és könyv 
is készült már róla ilyen fel-
fogásban. Nem kell mindent 
mélyen drámai módon csöpö-
gőssé tenni. Szerintem ez egy 
jó kis film a maga nemében.

-dh-      

HitchBodó Sándor
festő, szobrász és éremművész

(Szamosszeg, 1920. – Budapest, 2013. július 23.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szamosszeg község-
ben született parasztcsalád gyermekeként. A tehetséges 
fiút a falu bírája hozta Budapestre, ahol középiskolai ta-
nulmányok nélkül is azonnal felvették az Iparművésze-
ti Főiskolára. Itt ismerkedett meg későbbi feleségével Fá-
bián Ilonával, aki textilművészetet tanult. A kommunis-
ta diktatúra éveiben, a Pénzverdében dolgozott, ám 1954-
ben börtönbe került és csak 1956. október végén  szabadult 
ki. Novemberben feleségével és Sándor fiával előbb Auszt-
riába, onnan a baptista egyház segítségével családjával 
együtt az Egyesült Államokba távozott. Washingtonban a 
Fabriczy Kováts Mihály huszárezredesről elnevezett egy-
házi otthonba kerültek, innen eredt Karcag város iránti ér-
deklődésük és későbbi segítőkészségük.  Tennessee  állam-
ba kerültek és Nashville-ben telepedtek le, itt bontakozott 
ki képzőművészi tevékenységük. Eleinte festmények res-
taurálásából éltek, majd áttértek az Egyesült Államok tör-
ténetének bemutatására. Sok kiállítást rendeztek. Az év-
tizedek folyamán munkáikat láthatták többek között a 
Capitoliumban, Nyugat-Európa több városában is. Nem 
szakadt meg a kapcsolat Magyarországgal sem.

Fontos esemény volt, hogy 1986-ban, Buda vára felsza-
badulásának 300-adik évfordulójára Bodó Sándor ezüst- 
és aranyveretű éremsorozatot készített, amellyel a jubi-
leum alkalmából  számos magyarországi intézményt és 
közéleti vezetőt megajándékozott az amerikai magyar-
ság.  Nyolc darabos éremsorozatot készített a világ szabad-
ságharcos hőseiről - köztük a karcagi születésű Fabriczy 
Kováts Mihályról. 1990 májusában a Budapesti Történeti 
Múzeum adott helyet a Bodó házaspár nagysikerű életmű 
kiállításának. 

A házaspár 1998-ban hazaköltözött és Budán telepedett 
le. Műtermük ismét számos kiállítás kiinduló pontja lett, 
de ezt a műtermet számos közéleti ember, többek között az 
amerikai nagykövet is meglátogatta. Bodó Sándornak fest-
ménye van a Parlamentben, a debreceni Református Kollé-
giumban, a „Bodó terem” pedig egy egész szobát tölt meg a 
Hadtörténeti Intézet és Múzeumban. 

A házaspár már 1991-ben kapcsolatot talált Karcaggal, s 
amikor a Kálvin u. 9. sz. Általános Iskolát Kovács Mi-
hályról nevezték el és megszervezték a Kováts Mihály Hét 
azóta hagyománnyá lett eseménysorát, Bodó Sándor és fe-
lesége  azonnal bekapcsolódtak ezekbe az ünnepségekbe: 
díjat alapítottak a történelem tantárgyban és a művésze-
tekben kiemelkedően teljesítő diákok jutalmazására. Éle-
te alkonyán felesége ifjúságának városában megalapította a 
Magyar-Amerikai Múzeumot. Felavatását már sajnos nem 
érhette meg. Élete során egyénileg és feleségével együtt 
számos kitüntetésben részesült, 2013. március 15-én a Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend Lovagkereszt Polgári foko-
zatát vehette át. A Madarász Imre Egye-

sített Óvoda Testnevelés és 
Gyógytestnevelés Munkakö-
zössége 15. alkalommal szer-
vezte meg a „Kelj fel Jancsi” 
ügyességi vetélkedőt nagycso-
portos óvodás gyermekek és 
játékos kedvű szüleik részére.

A vetélkedőnek ebben az 
évben ismét a Zöldfa úti Óvo-
da adott otthont.

Az óvoda udvarát a ver-
sengéssel fűtött gyermekek 
és szüleik töltötték meg. A 
szép őszi délután jó hangulat-
ban, vidáman telt, a verseny-
zők összemérték ügyességü-
ket, gyorsaságukat. A legfür-
gébbnek a Táncsics krt. 19. sz. 
Óvoda csapata bizonyult és 
így most ők nyerték el a „Kelj 
fel Jancsi” vándorkupát. Gra-
tulálunk a Margaréta és a Ka-
tica csoportos gyermekeknek 
és a felkészítő óvó néniknek: 
Perge Tibornénak, Nagyné 

Varga Csillának, Gyarma-
ti Adriennek és Krézné Szabó 
Katalinnak!

Rendezvényünket támo-
gatta a „Gyermekünk moso-
lya - Egészséges gyermeke-
kért” Alapítvány. Köszönjük 
a Déryné Kulturális, Turiszti-
kai, Sport Központ és Könyv-

tár mb. igazgatójának Szepe-
si Tibornak és Mulicz Zoltán-
nak a hangosításban nyújtott 
segítségét,  a testnevelő kollé-
gák közreműködését és a szü-
lői közösségek támogatását.

Gyulainé Nagy Zsuzsanna
Testnevelés Munkaköz. vez.

15. „Kelj fel Jancsi” ügyességi vetélkedő

Betekintő
A Karcagi Általános Iskola 
Kováts Mihály Tagiskolája  
Szeretettel hívja és várja az

óvó néniket, a leendő első osztályos gyerekeket és 
szüleiket

bemutató órájára
2013. október 22.
Kedd reggel 9 óra

Kálvin u. 9. 
1.a. osztályban

Tanít: Veres Zsigmondné

Téma: Játékosság a magyar nyelv és irodalom órákon

Várunk minden érdeklődőt!
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TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. Törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezé-
se alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormány-
zat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illet-
ve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásai-
ra való tekintettel - háromévente legalább egy alkalommal 
ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a tör-
vényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendel-
kezésére bocsátani. A 2013. évi ebösszeírás céljából kérem a 
Karcag közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idő-
sebb ebek tulajdonosait/tartóit, az „Ebösszeíró adatlapot” ki-
tölteni és legkésőbb 2013. 11. 30. napjáig az alábbiakban fel-
sorolt módokon az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedje-
nek.

Az összeíró adatlap beszerezhető a Karcagi Polgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálatán, illetve a karcag.hu weboldalról le-
tölthető, elektronikusan kitölthető. A kitöltéssel kapcsolat-
ban az 59/500-622 számon kaphatnak tájékoztatást (hétfő, 
szerda: 8:00-16:00, kedd:12:00-16:00, csütörtök: 8:00-12:00).

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni. A kitöl-
tött adatlapokat személyesen a Karcagi Polgármesteri Hi-
vatalának aulájában elhelyezett gyűjtő dobozba lehet elhe-
lyezni.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának, benyújtásának határ-
ideje: 2013. 11. 30.

A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szó-
ló 244/1998. (XH.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 
30.000 Ft.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott 
adatlapok valóságtartalmát a Polgármesteri Hivatal munka-
társai ellenőrizhetik.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális informá-
ciókat tartalmazzon, a továbbiakban az ebtulajdonosok az 
ebösszeírását követően is kötelesek az adatokban bekövet-
kező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Az eb tulajdonosa és tartója a bejelentését az alábbi módo-
kon teheti meg:
személyesen vagy postai úton: Karcag Polgármesteri Hivatal
e-mail-en a phkarcag@ph.karcag.hu címen.

K I T Ö L TÉ S I  Ú T M U T A T Ó
az „EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP - 2013.” nyomtatványhoz

Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint 
az ebtartó, de el is térhet a két személy. Egyezés esetén 
is kitöltendő mindkét rovat.

A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, fajtajellege 
az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem ha-
tározható fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést 
kell beírni.

A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végre-
hajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett 
mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsét-
lenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve 
és a kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonat-
kozik az ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállításá-
ra is. 

A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzí-
tett adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden 
ebtartónak rendelkeznie kell.

Az V. Egyéb adatok pontjában a veszettség szempontjából 
aggályos eb megfigyelési státuszát kell megjelölni, azaz, 
hogy az eb megfigyelés alatt áll-e, vagy sem, illetve az 
eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem. 

HA ELVESZETT AZ OKMÁNY: az okmány száma he-
lyett „elveszett” szöveg kerüljön beírásra, és nyilatkozzon, 
hogy melyik állatorvos (név és székhely) végezte a beavat-
kozást, vagy adta ki az okmányt. 

HA NINCS OKMÁNY (nincs chip beültetve, nincs ivar-
talanítva az eb, nincs kisállat-útlevél, nem oltatta, az eb még 
nem érte el a 4 hónapos kort): a sorszám, vagy szám helyett 
„nincs” szöveg kerüljön beírásra.

Ebösszeíró adatlap 2013.

I. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok

Az eb tulajdonosának 

neve: 

címe: 

Az eb tartójának

neve:

címe:

telefonszáma: e-mail címe: 

II. A tartott ebre vonatkozó általános adatok:

Az eb

fajtája/fajtajellege: neme:* SZUKA   KAN 

születési ideje: színe:

tartási helye: hívóneve: 

III. A tartott ebre vonatkozó speciális adatok:

Transzponderrel 
(mikrochippel) ellátott eb 
esetén:

Ivartalanított eb esetén Kisállat-útlevéllel rendel-
kező eb esetén:

a chip sorszáma: útlevél száma:

beültetés időpontja: az ivartalanítás időpontja: útlevél kiállításának főpontja:

a beültetést végző állator-
vos neve:

az ivartalanítást végző állator-
vos neve:

az útlevelet kiállító állator-
vos neve:

a beültetést végző állator-
vos kamarai bélyegzőjének 
száma:
(a bélyegzőlenyomaton talál-
ható szám)

az ivartalanítást végző állat-
orvos kamarai bélyegzőjének 
száma:
(a bélyegzőlenyomaton talál-
ható szám)

az útlevelét kiállító állator-
vos kamarai bélyegzőjének 
száma:
(a bélyegzőlenyomaton talál-
ható szám)

IV. Az eb oltására vonatkozó adatok

Az eb
oltási könyvének száma: utolsó veszettség elleni védőoltásának idő-

pontja:

oltási könyvet kiállító szolgáltató állatorvos 
neve:

veszettség elleni védőoltása során használt 
oltóanyag:
az oltóanyag gyártási száma:

oltási könyvet kiadó állatorvos kamarai bé-
lyegzőjének száma (a bélyegzőlenyomaton ta-
lálható szám):

oltását végző állatorvos kamarai bélyegző-
jének száma (a bélyegzőlenyomaton talál-
ható szám):

V. Egyéb adatok (veszettség, veszélyes eb)

Veszettség szempontjából aggályos eb megfi-
gyelési státusza:*
megfigyelt    nem megfigyelt: 

Az eb veszélyessé minősítve:* igen 

 nem 

A megfigyelés kezdő időpontja: Az eb veszélyessé minősítésének időpontja:

* a megfelelő választ kell megjelölni

Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másola-
tát is kérjük csatolni a kitöltött nyomtatványhoz!

Karcag, 2013. ....................................... hó ............. nap 

 .............................................
 (aláírás)
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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.
3 szobás sorházi lakás a fürdőhöz 
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.
A Kórház úti lakótelepen 51 m²-
es II. emeleti, felújított, kétszobás 
lakás eladó vagy hosszútávra ki-
adó. 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.
Karcag, Ifjúsági lakótelepen 3 
szoba + nappalis, garázzsal ház 
eladó vagy budapesti csere is ér-
dekel.  Tel.: 06/20-505-3467
Szántóföld eladó Cserhát mellett. 
Tel.: 06/46-350-573.
Karcagon Kossuth téri 2 szobás, 
56 m²-es, III. emeleti lakás teher-
mentesen, sürgősen eladó. Tel.: 
06/30-385-4300.
Karcagon van egy öreg, lakha-
tatlan kertes háza? Nem tud vele 
mit kezdeni? Szeretne egy új, két-
szobás, földszinti lakásba azon-
nal beköltözni? Itt a lehetőség! 
Cseréljünk most! Tel.: 06/20-805-
2338.

Most megvásárolható áron alul 
Karcag központhoz közeli csalá-
di ház. Akár többszöri részletfize-
téssel. Tel.: 06/70-426-4852.
130 m²-es, központi, padlófűté-
ses, légkondis, hidroforos, ipari 
árammal felszerelt családi ház el-
adó vagy értékegyeztetéssel cse-
re is érdekel. Tel.: 06/70-327-4676.
32 m²-es üzlethelyiség (büfé) 
egyéb tevékenységre is alkalmas 
– eladó. Tel.: 59/314-016 vagy 
06/30-226-3198.
Eladó Kg., Széchenyi sgt. 50/a. 
sz. alatti jó állapotú (erkélyes), 
1,5 szobás, I. emeleti lakás. Tel.: 
06/30-491-2519.
Karcagon a városközponthoz kö-
zel cserépkályhás, gázkonvekto-
ros, 2 szobás kertes – régi típusú 
– jó állapotban lévő családi ház 
kis portával eladó. Tel.: 06/70-
409-3470.
Tégla családi ház gáz és cserép-
kályha fűtéssel, lakható alsóépü-
lettel eladó. Tel.: 06/70-391-4295.
Városközpontban felújított 3 szo-
bás, földszinti lakás eladó vagy 
kertes házra cserélhető. Tel.: 
06/20-497-0487.
Karcagon cserépkályhás, gázkon-
vektoros, 1,5 szobás tégla csalá-
di ház sürgősen eladó. U.itt na-
gyobb mennyiségű cefre van el-
adó. Tel.: 59/400-802 (8 óráig, 
délben, 18 óra után).

Albérlet
Társasházi lakás kiadó. Érd.: Kg., 
Kossuth L. u. 10/b.
Kertes házban, magányos nőnek 
szoba kiadó! Tel.: 59/400-335.

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.
Fajtatiszta, rövid szőrű magyar 
vizsla kölykök eladók oltva, fé-
regtelenítve, törzskönyv nélkül. 
Tel.: 06/30-458-6556.

Kopasz tot t  kövér kacsa el -
adó! Vágás minden pénteken. 
Megrendelést csütörtök délig szí-
veskedjenek leadni! Októberben 
még tavalyi áron! Karcag, Soós i. 
u. 12. Tel.: 59/311-969 vagy 06/30-
244-5160.
Foxi kiskutyák jelképes összegért 
elvihetők. Tel.: 06/30-470-8186.

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.
A Posta közelében garázs zárt 
udvaron eladó november 1-i be-
költözéssel. Tel.: 59/312-249 vagy 
06/70-385-4893.

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).
Blézerek, kabátok, dzsekik, kosz-
tümök (48/XL), sok könyv (szép-
irodalom, lektür, krimi) eladó. 
Tel.: 06/59-311-477.
Karcagi-Ízek házi lekváros és 
szörpök, cukros és cukormentes 
termékei folyamatosan elérhető-
ek a BHG soron a Bioboltban.
Reális áron eladó: 2 db új tölgy-
fa egyedi tornyos faragott, üve-
ges ajtajú fali téka; 1 db zsúrko-
csi; 1 db Zanussi Lehel jó állapotú 
hűtőszekrény; 1 db egyedi fából 
készült előszobafal; 1 db ková-
csolt vas előszobafogas; 2 db für-
dőszobai mosdókagyló; 1 db zu-
hany csaptelep; 10 m² világoskék 
kisméretű új fali csempe; örök-
égő öntöttvas szobakályha. Tel.: 
06/70-300-9730.
15 m³ sóder olcsón eladó vagy 
takarmányra, Robi kapára, robo-
góra cserélhető vagy bármilyen 
hasznos dologra. Tel.: 06/30-261-
0785.

Frissen szedett tuja eladó. Érd.: 
Kg.,  Móricz Zs. u. 56. Tel.: 59/300-
454.
A  B H G  s o r o n  a  N e m z e t i 
Dohányboltban bankkártyás fi-
zetés is lehetséges. nyitva tartás: 
hétfőtől csütörtökig: 5-22 óráig, 
péntek, szombat: 5-23 óráig, va-
sárnap: 5-21 óráig. Tisztelettel: 
Orvos-Nagy László
Eladó 3 db középszőnyeg, 1 db 
3 m-es nagy futószőnyeg, 1 db 
bontott cserépkályha. Tel.: 06/20-
585-1734.
Fagyasztóládák, hűtőszekrény el-
adó. Tel.: 06/30-470-8186.
Eladó egy garanciás Fuji S4000 
digitális fényképezőgép sok tar-
tozékkal. Tel.: 06/30-637-6905.
Alig használt kandalló csővel 
együtt eladó. Érd.: Kg., Nyár u. 19. 
Tel.: 06/30-269-8023.
Nova villanysütő, Móra 4 égős 
gáztűzhely eladó. Tel.: 59/300-
454.
Borshordók és 22 kg gázpa-
lack eladó. Tel.: 59/314-016 vagy 
06/30-226-3198.
Új  e l e k t r o m o p e d  6 0 0 0 - e s 
rokkantkocsi eladó. Tel.: 06/30-
546-4990.
Szilvacefre eladó. Tel.: 06/30-963-
9942.
Eladó kb. 40 kg birsalma. Tel.: 
06/30-385-4300.
Eladó 1 db teatűzhely, egy 28-as 
és egy 26-os kerékpár felújított 
állapotban. Tel.: 06/30-914-5503.
Jani bácsi cirokseprűi újra kapha-
tók! Érd.: Kg., Vasút u. 89/b.
Vadonatúj állapotban lévő japán 
gyártmányú, Silver-Reed típusú 
mechanikus asztali írógép eladó. 
Tel.: 59/313-170 vagy 06/30-240-
0413.
Birsalma eladó! Karcag, Kuthen 
u. 40.
Hódfarkú cserép és búzaszalma 
eladó. Karcag, Vasút u. 38.
Eladó 2 db ágyneműtartós he-
verő jó állapotban és hozzá va-
ló 2 db fotel, egy akasztós, pol-
cos szekrény; alig használt falát-
töréses konvektor; malacvályú; 
zuhanyszett; fali kézmosó; 1 na-
gyobb és összekötő szőnyegek. 
Tel.: 59/311-962.

JUSS EL TE IS TERMÉSZETES 

ÚTON AZ EGÉSZSÉGHEZ ÉS 

GYŐZD LE A CIVILIZÁCIÓS 

BETEGSÉGEKET. Ingyenes tá-

jékoztató október 25-én 18 

órától a BHG sor emeletén (a 

Sóbarlang bejáratánál). A fé-

rőhelyek korlátozottsága mi-

att előzetes regisztráció a BHG 

soron lévő Bioboltban lehet-

séges.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, 
férfi szövet és bársony nadrág; 
bőrkabát varrását rövid határidő-
re vállalom! Tel.: 06/59-311-910.
Idős ember gondozását vállalom 
kertes házamban. Tel.: 06/30-
384-0490.
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fi-
zetni? Végrehajtás van folyamat-
ban? (Személyi hitel, hitelkártya, 
jelzálog hitel, stb.) Ne késleked-
jen, kérjen segítséget! Mi segí-
tünk! 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 válla-
lok. Török László. Tel.: 59/313-887 
vagy 06/30-289-5103.
Német nyelvoktatást vállalok. 
Tel.: 06/59-311-477.
Pala, cseréptetők átfedése táblás 
zsindellyel, cseréppel, lindabbal. 
Ereszcsatornák cseréje, bádo-
gos munkák végzése garanciá-
val. Filagóriák építése, homlokzat 
festése, hőszigetelése. Azonnali 
kezdéssel! Tel.: 06/20-919-0320.
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.
Fakivágás, felvágás, hazaszállítás. 
Tel.: 06/30-336-6142.
KERÍTÉSLÉC mintázott akácfá-
ból kapható többféle mintával. 
Mintát küldök! Szállítás megold-
ható! Tel.: 06/30-265-4197.
TRAPÉZ ÉS CSEREPES LEMEZ kap-
ható 1.490 Ft/m²-től. (Kerítésnek, 
tetőnek, garázsnak.) Tel.: 06/30-
265-4197.
Ház körüli munkát: ásást, fabe-
hordást, vágást, kerítés festést, 
javítást, stb. vállalok. Tel.: 06/20-
500-8242.
Középiskolások részére matema-
tika korrepetálást vállalok. Tel.: 
06/30-325-7724.
Gyermekfelügyeletet vállalok 
akár 1-2 órára is lakásomon. Tel.: 
06/30-522-5218.

Apróhirdetés

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a hosszú várakozás elke-
rülése érdekében lehetőség van az okmányirodai ügyek in-
tézéséhez előzetes időpontfoglalásra az alábbi módokon:
Telefon:

 59/401-245 (személyi igazolvány, útlevél, vezetői enge-
dély, lakcímkártya)

 59/500-662 (egyéni vállalkozás, parkolási igazolvány)
 59/500-661 (lakcímfiktiválás, ügyfélkapu)
 59/500-652 (járműigazgatási ügyek)

Internet: www.magyarorszag.hu
Személyesen (Karcag, Kossuth tér 1.):

 fsz. 41/a. sz. irodában: személyi igazolvány, útlevél, ve-
zetői engedély, lakcímkártya 

 fsz. 44. sz. irodában: egyéni vállalkozás, parkolási iga-
zolvány, ügyfélkapu, lakcímfiktiválás 

 fsz. 40. sz. irodában: járműigazgatási ügyek
Dr. Bihari Gitta

osztályvezető
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2013. október 18. péntek

18.00  Műsorajánlat
18.05  Péter Szabó Szilvia koncert-

je
18.30  Egészség klub      
 Vendég: id. Dr.  Zsembeli 

József      
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Kovács Sándor
 Téma: Megyénk helyzete
 Karcagi Hírek
 - A világ legszebb kutyája
 - Lövészet
 - Jövőnk energiája
 Háttér
 Vendég: Teleki Zoltán
 Téma: kinevezték rendőrka-

pitánnyá
  20.10  Testületi ülés

2013. október 22-23. kedd, 

szerda

18.00  Műsorajánlat
18.05  Alma Együttes koncertje

19.20 Jöjjetek Hozzám - Reformá-
tus istentisztelet

20.30  Karcagi hírek
21.05 A Hit Szava - Római katoli-

kus szentmise

2013. október 24. csütörtök

18.00  Műsorajánlat
18.05  Termelői piac
18.30  Szépkor
 Vendég: Varjú Mátyás
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések 
 Vendég: Nagyné László Er-

zsébet                 
 Karcagi Hírek
 - Az év szülészete
 - Lengyel csatlakozás a 

konyhakert programba
 - 90 éves tűzoltó
 Háttér – különkiadás
 Egyedülálló szarvasmarha 

telep avató ünnepsége                  
20.10  Lovasnapok 2013.

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

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

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

AnyakönyvAnyakönyv
Születés

Kanalas Margit – Csendi 
Gyula
Kg., Cserepes u. 24.  Gyula
Gönczi Kamilla – Vadász 
Rómeó
Kg., Pacsirta u. 29.  Vanessza
Daróczi Mirabella – 
Bukovszki Lajos
Kg., Móricz Zs. u. 43/a. 
 Dominik
Kocsis Krisztina – Reszegi 
Miklós
Kg., Tőkés u. 5.  Ámos

Halálozás

Egri Sámuelné (Csizi Eszter)
 Karcag (1924.)
Kóródi Sándorné (Szabó 

Zsuzsanna)
 Karcag (1928.)
Málovics Albert
 Karcag (1962.)
Pánti István
 Karcag (1926.)

Lapzárta: 2013. október 21. (hétfő) 12 óra

Október 19. szombat
 8-13 óráig Betánia – Szé-

chenyi sgt.
 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco
Október 20. vasárnap
 9 – 12 óráig Betánia – 

Széchenyi sgt.
Október 23. szerda
 9 – 12 óráig Főtér Gyógy-

szertár – Horváth F. utca
Október 26. szombat
 8 – 13 óráig Berek Patika 

– Kiss A. utca
 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco
Október 27. vasárnap
 9 – 12 óráig Berek Patika 

– Kiss A. utca
A fenti időpontokon túl 

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

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Megyei I. osztályú bajnokság
Karcag – Szajol 6:0 (2:0)
Karcag, 100 néző. Jv.: Szabó 

J. Segítői: Ondok F., Herczeg 
R.

Karcag: Moga (Fábián), Ko-
vács L., Orosz, Kovács Cs., 
Szentannai, Szívós G. (Szőke 
R.), Bukovszki (Kupai), Szívós 
Gy., Nagy R., Székely, Erdei

Edző: Orosz István
A huszonegyedik percben 

Szentannai beívelését Kovács 
Cs. kapura fejelte, de Rigó ki-
ejtette a labdát és Székely kö-
zelről a hálóba lőtt (1:0). A hu-
szonnegyedik percben Nagy 
R. a 16-os sarkától nem mesz-
sze küldött bombaerős sza-
badrúgása a bal felső sarok-
ba vágódott (2:0). A hatvanne-
gyedik percben Erdei indítot-
ta Székelyt a jobboldalon, aki 
a kifutó kapus mellett a jobb 
alsó sarokba gurított (3:0). 
A hetvenegyedik percben 
Szentannai szöglete Májerről 
a hálóba vágódott – öngól 
(4:0). A nyolcvanadik percben 
Székely visszagurított az alap-
vonal közeléből és a jókor ér-
kező Kupai a jobb alsó sarok-
ba gurított (5:0). A nyolcvan-
nyolcadik percben Erdei kö-
zépre passzolt és Szőke R. 
középről elpörgette a labdát a 
bal alsó sarokba (6:0).

Jók: Székely, Erdei, Nagy R., 
Szívós Gy. ill. Dömök

Kun Mihály: Nem kifogás, 
de tény, öt hete csak betonon 
edzünk.

Orosz István: Reméljük 
nem súlyos Szívós G. sérülése.

Ifjúsági mérkőzés

Karcag – Szajol 3:1 (0:0)

Karcag: Oros, Magyari, Ba-
logh Cs., Szőke N., Herczeg, 
Ungi, Daróczi, Kabai, Berczi, 
Hamar, Földi

Cserék: Fábián, Kónya, 
Szajkó

Góllövők: Földi, Kabai, Sző-
ke N. ill. Farkas

Varga László: Viszonylag jó 
csapat ellen, helyenként jó já-
tékkal és szép gólokkal nyer-
tünk.

Utánpótlás bajnokság

U15-ös korosztály: Karcag – 
Tarpa 5:1 (1:0)

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

Cserék: Pesti, Tyukodi, Far-
kas S., Bencsik Z.

Góllövők: Farkas A. (2), 
Balla G., Terjék, Györfi Gy.

Kemecsi László: Hiába in-
dítottunk szép támadásokat, 
a befejezések nem sikerültek. 
Hátul is sok volt a bizonyta-
lanság. Ma ennyi is elég volt.

U14-es korosztály: Karcag – 
Tarpa 3:2 (2:2)

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

Cserék: Fábián, Karsai
Góllövők: Katona (2), Ta-

kács T.
Moga Lóránt: Kimondot-

tan jó iramú, színvonalas mér-
kőzést láthattunk. Egy nagyon 
jó csapatot sikerült legyőz-
nünk. A hajrában büntetőt hi-
báztunk. Gratulálok a srácok-
nak.

B. I.

Labdarúgás

Közeleg Mindenszentek és a Ha-
lottak Napja, amikor a temetőkben 
meglátogatjuk elhunyt szerettein-
ket. Sírjaikat a kegyelet virágaival 
díszítjük, meggyújtjuk az emléke-
zés lángját.

Sajnos a temetőket nem minden-
ki azért látogatja, hogy szerettei sír-
jához virágot, koszorút tegyen, s 
emlékezzen. Szomorú tapasztal-
tuk, hogy a kegyelet napjaiban a 
temetők közvetlen környezetében 
gyakrabban fordult elő gépkocsi-
feltörés, kerékpárlopás, valamint 
a sírokról történő virág és koszo-
rú eltulajdonítás, továbbá az ingat-
lantulajdonos távollétét kihasznál-
va lakásbetörés, illetve besurranás.

Kérjük Önöket, hogy· mielőtt 
felkeresik szeretteik sírját, győződ-
jenek meg arról, hogy a gépjármű-
vet, kerékpárjukat biztosan lezár-
ták. Amíg kegyeletüket leróják, ne 
hagyják személyes irataikat, bank-
kártyájukat, lakáskulcsukat az au-
tóban! Még üres táskát, ruhaneműt 
se hagyjanak az utastérben! Az el-
követőkre jellemző, hogy a legki-
sebb értékek miatt is képesek be-
törni az ablakot, vagy feltörni a zá-
rat. A személygépkocsi nem bizton-
ságos tárolóeszköz!
• Soha ne hagyják őrizetlenül tás-

kájukat miközben a sírt rende-
zik, még ha csak épp vízért vagy 
csupán a konténerhez mennek is.

• Amennyiben lehetséges ne egye-
dül, inkább családosan, roko-
nokkal, barátokkal menjek a sír-
kertekbe.

• Okmányaikat, értékeiket min-
dig táskájuk vagy kabátjuk belső 
zsebeiben tartsák.

• Fokozottan figyeljenek értékeik-
re, ha tömegben tartózkodnak!

• Megbízható szomszédot meg-
kérhetünk arra, hogy távollé-
tünkben kísérje figyelemmel há-
zunkat, lakásunkat, természete-
sen ezt majd mi is viszonozzuk.

• Végül még egy jó tanács, égő 
gyertyát vagy mécsest ne hagyja-
nak koszorún, mert tüzet okoz-
hat.
Természetesen a Rendőrség a 

Polgárőrséggel közösen ez évben is 
megkülönböztetett figyelmet for-
dít a kegyelet napjaira, azonban az 
áldozattá válás megelőzése érdeké-
ben kérjük fokozott odafigyelésü-
ket, hogy a megemlékezést ne ár-
nyékolhassa be semmilyen jogsér-
tés!

Legyen békés, kegyelet teljes a 
megemlékezés napjai!

NB II. Dél-keleti csoport
Jánoshida SE – Kováts DSE 

Karcag 3:15
Karcagi győzelmek: 

Skumáth István – dr. Hu-
bert Attila párosban 1 győze-
lem. Skumáth István 4, Sze-
pesi Bence 4, Imrei Ferenc 4, 
Dr. Hubert Attila 2 győzelem 
egyéniben.

Csornai Csaba: A végered-
mény kissé túlzott arányt ta-
kar. Fegyelmezett játékkal 
fektettük két vállra az évek óta 
NB II-es, képzett játékosokból 
álló csapatot.

Következő mérkőzés ok-
tóber 26. 11 órakor a Kováts 
Mihály Ált. Iskolában 
Tápiógyöre ESK csapatával. 
Sok szeretettel várjuk a sport-

ág iránt érdeklődő kedves 
szurkolókat.

Megyei I. osztályú bajnokság

Jászapáti VSE – Kováts 
DSE Karcag II. 3:15

Karcagi győzelmek: Nagy 
Norbert – Kovács Miklós 1 
győzelem párosban. Kovács 
Mikklós 4, Nagy Norbert 4, 
Szlovik Ferenc 3, Csornai Csa-
ba 3 győzelem egyéniben.

Csornai Csaba: A két fia-
tal nagyszerű játékával elsöp-
rő győzelmet arattunk a min-
dig erős Jászapáti ellen.

Következő mérkőzés októ-
ber 18-án Tiszafüred I. csapa-
ta ellen idegenben lesz.

B. I.

Asztalitenisz

Női labdarúgás
Az elmúlt hétvégén folytatód-

tak Kisújszálláson a női műfü-
ves labdarúgó bajnokság küz-
delmei. A karcagi csapat két 
mérkőzésen egy győzelmet és 
egy vereséget könyvelhetett el. 
Az első mérkőzésen 2:1 arány-
ban alulmaradtak, de a második 
találkozón 6:0 arányban győz-
tek.

Gólszerzők: Pintér Petra (2), 
Mága Alexandra (2), Lázók Ad-
rienn (2), Bakó Julianna (1).

A pályára lépő játékosok: 
Nagy B., Sebők D., Mészáros A., 
Pergéné, Perge P., Tóth A., Mága 
A., Lázók A., Balogh I., Pintér P.

B. I.

Bűnmegelőzési tanácsok 
Mindenszentekre és Halottak Napjára


