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Karácsony előtt birtokba ve-
hettük a Püspökladányi úti 
közúti aluljárót. Az ünnepé-
lyes átadáson részt vett dr. 
Fazekas Sándor vidékfejlesz-
tési miniszter, Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter, 
Dávid Ilona, a MÁV Zrt. el-
nök-vezérigazgatója, Loppert 
Dániel, a NIF Zrt. kommu-
nikációs vezetője, Boldog Ist-
ván, megyénk útügyi biztosa, 
dr. Kállai Mária megyei kor-
mánymegbízott, Kovács Sán-
dor, a megyei közgyűlés el-
nöke és Dobos László, Karcag 
polgármestere is.

- A mai napon várostörténe-
ti pillanathoz érkeztünk. Átad-
hatjuk azt az aluljárót és kör-
forgalmat, amire túlzás nél-

kül állíthatom, évtizedek óta 
várt Karcag lakossága és a 
közlekedők. Az, hogy az át-
járó megújult, nagyon fontos 
abból a szempontból is, hogy 
a balesetek elkerülhetők lesz-
nek, de abból is, hogy végre az 

az út, amit Püspökladányi út-
nak hívnak, vezet valahová. 
Úgy gondolom, a városnak a 
legszebb karácsonyi ajándék 
ez, amit most átadhatunk - 
mondta Dobos László.

Loppert Dániel, a NIF Zrt. 
kommunikációs igazgatója ar-
ról szólt, hogy a térségben zaj-
lik Magyarország legnagyobb 
vasúti beruházása. 

- Ez az aluljáró és a meg-
újult karcagi vasútállomás is 
ennek a része. Eddig 24 órából 
hat órát van lent a sorompó, 
hiszen 120 vonat megy itt át 
naponta. Ezt tudjuk ma ezzel 
az aluljáróval kiváltani, s biz-
tonságosabbá tenni az itt élők 
életét.

Gyorsabb és biztonságosabb lett 
a közlekedés 

Folytatás a 4. oldalon

Átadták a Püspökladány úti aluljárót

Mennyire viseli meg a me-
leg időjárás a növénye-
ket a határban? - erről kér-
deztük Hubai Imre Csaba 
biogazdálkodót. 

- Most, január elején az át-
lagtól eltérően enyhébb az idő. 
Ez ködös nappalokkal jár leg-
többször, de a szeles, napo-
sabb, melegebb időben a ki-
párolgás a talajból nagyobb. 
Igaz, hogy a növények vegetál-
nak, de maga az időjárás elvon 
a páratartalomból, nedvesség-
ből. Így az optimális őszi csa-
padék után kb. 30-50 milli-
méternyi hiányzik a terület-
ről, ami a talajvíz kapacitásá-
nak 25-30 százalékát jelenti. 
Az előrejelzések szerint janu-
ár végén, februárban pótlásra 
kerül ez a csapadék. Az lenne 
a jó, ha kíméletesen jönne le, 
hó alakjában és egyenletesen 
ivódna be a talajba, mert az a 
talaj optimális vízgazdálkodá-
sát segítené ez elő.

Az augusztus eleji csapa-
dékkal a kora őszi növények 
(repce, lucerna) megfelelő fej-
lettségűek, optimális állapot-
ban vannak. A későbbi vetésű 
őszi gabonák (rozs, triticálé, 
őszi búza) szintén optimális 
állapotban vannak. A lehul-

ló 60 milliméter csapadék le-
hetővé tette az egyenletes ke-
lést, így jó fejlettségű, tőállo-
mányú gabonák jöttek a tél-
be. Ha a tavasz megfelelően 
alakul, jó terméskilátás várha-

tó - mondta Hubai Imre Csa-
ba, akitől azt is megtudtuk, 
hogy a karcagi térségben egy 
olyan munkacsoportot alakí-
tottak ki a köles és a rizs ter-
mesztésére, hogy a jövőben ez 
a két növény magasabb száza-
lékban fog a vetésszerkezetben 
részt venni.

- Mindkét növény ennek a 
tájegységnek a növénye. A kö-
les őshonos, a rizs pedig na-
gyon optimálisan beilleszke-
dett a környezetünkbe. A kö-
les viszonylag könnyen ter-
meszthető gazdaságos növény, 
a magtermése, a szalmája is 
jó, s jó előveteményt jelent az 
utána jövő növény számára. A 
rizs termelésével kapcsolato-
san vannak olyan területeink, 
amelyek alkalmasak termesz-
tésre a vízzáró réteg miatt, 
másrészt vannak termelési ta-
pasztalatok, valamint itt van a 
Tisza vize, ami optimális vízel-
látást biztosíthat. A rizsből leg-
alább annyit szeretnénk meg-
célozni, hogy a fejenként 4 ki-
logramm körüli mennyiséget 
megtermeljük magyar termék-
ként a Nagykunságban. En-
nek a kvótája is rendben van, s 
a termesztéstől a felvásárláson 
át a feldolgozásig biztosított 

itthon. Ez a 23 ezer hektárnyi 
nagykunsági vízfelület a ter-
mészetben is kiegyenlítő sze-
repet játszana a vízpárolgás ál-
tal, így a térség szárazság hatá-
sát némileg csökkentené.

A V-139. számú Karca-
gi Galambtenyésztő Egyesü-
let ötvenkilencedik alkalom-
mal rendezte meg kiállítását 
karácsony előtt a Sportcsar-
nokban. Bazsó István elnök-
től megtudtuk, a rangos meg-
méretésre 59 tenyésztő hoz-
ta el 563 galambját Karcag-
tól Kunszentmártonon át 
Tarnaméráig. A tenyésztők-
nek nem kellett szégyenkezni-
ük, galambjaik sok kiváló mi-
nősítést kaptak. A serlegeket 
és az okleveleket Dobos Lász-
ló polgármester adta át a díja-

zottaknak, s kívánt további si-
keres tenyésztői munkát, ha-
sonló rangos seregszemlét a 
tenyésztőknek. A tenyésztői 

6-os csapatversenyt nagytes-
tű alakgalamb kategóriában 

Sok galamb kapott kiváló minősítést

Négy megye legjobb tenyésztői mutatkoztak be

Folytatás a 4. oldalon

Növelik a rizs és a köles 
vetésterületét

A DONI KATASZTRÓFA 
ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZÜNK

2014. január 12-én (vasárnap) 
10 órától 

a református templomban.

Igét hirdet: 
Nt. Szabó József tb. esperes

Az Istentiszteletet követően 
mécses gyújtás a II. világháború 

áldozatainak emlékművénél.
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
A történések 

és a 
történészek

Ezek a történészek megint jól elkúri-
ázták a devizahitelesek ügyét – mond-
ta B. Imre alkalmi biliárd-partnerem a 
Püspökladányi út legjobb presszójában, 
ahol még jól posztózott biliárdasztal 
is van. B. Imre széles jókedvében amo-
lyan pótszilvesztert tartott – bár lehet, 
hogy csak prolongálta a rendes évit, 
mint egykori pártfunkcionáriusok a nyá-
ri szabadságukat. Történészek alatt per-
sze Imre politikusokat értett, akik – úgy-
mond – formálják a történelmet.

B. Imre magántörténelmét is. Bár 
legjobb tudomásom szerint Imrének 
most a biztonsági őr a bejelentett fog-
lalkozása – amely netán nyugdíjra jo-
gosítaná, de az év nagy részében más 
munkát végez. Talán legpontosabban 
a htb. rövidítés fedné le a munkakörét 
szerintem, vagy a házkörüli kisállatte-
nyésztés, ám szerinte sajnos ő a létmi-
nimum alatt él. Sokan azt hinnék – első 
látásra –, hogy nincs semmiféle közéleti 
érdeklődése, de tévednének. 

A mobiltelefonos lehallgatásokról is 
meg van a véleménye, és elég sokat tud 
az Államok lehallgatási technikájáról, az 
ún. E. Snowden–ügyről is. Akinek a he-
lyébe nem szeretne lenni, mert azért 
ő szeretne még élni egy-két évig. Nem 
sok esélyt ad a NSA „számítás-techniku-
sának”, aki ki tudja, hány billió karakte-
res lehallgatási dokumentumot csem-
pészett ki az Államokból? Amire már 
egy brit, pontosabban egy angol, bizo-
nyos G. Greenwald nevű újságíró egzisz-
tenciát is alapozott, bár azt nem árul-
ta el, hogy a tömérdek adat közül me-
lyekkel kezdi bezsebelni font millióit. 
Ami egy kicsit furcsa – legalábbis Euró-
pa közép-keleti részén. De még az Álla-
mokban is, ahol 42%-a a választóknak 
elhiszi, hogy a világ legnagyobb lehall-
gatása az ő privát biztonságát szolgál-
ja. Itthon is, talán még Gy. F. történe-
lem-formáló is, akiről találóbban nem 
is lehetne írni, mint a MH publicistája: 
”Nem lehet elfelejteni azt a pillanatot, 
amikor az MSZP 2006-os októberi kong-
resszusán Gyurcsány lépett a mikrofon-
hoz. Beszélt, beszélt, majd nekihevülten 
magyarázni kezdte, hogy véget ért a se-
gélyek, az ingyen ebédek korszaka, itt 
mindenkinek dolgoznia kell. Ha szoká-
sosan heves gesztikulációját is ide szá-
mítjuk, azt érezhette az ember, ez már 
Shakespeare világa. Itt jelentette be 
Gyurcsány, hogy Nagy Imre reinkarnáci-
ójának tekinti magát, és itt ajánlotta fel 
az országot is a globalizáció hatalmas-
ságainak. Úgy vonult be mindez a tör-
ténelembe, de nyilván a párttörténetbe 
is, mint egy őrült és extatikus pillanat. 
Lehet, hogy az is volt, ráadásul olyan, 
amely nehezen múlik el. Hisz néhány 
nap múlva a rendőrök, és a rendőrnek 
látszó ki tudja kicsodák nekiestek a bu-
dapestiek demonstráló tömegének. Az 
okvetetlenkedő Gyurcsány viszont már 
a múlté. Afféle „politikai” halott, aki né-
ha felül még, és enni kér.”

- ács -

HÍREKHÍREK
Gazdálkodók

 figyelem!

Zöldkönyves növényvédő 
tanfolyam indul január 20-án 
8 órakor a Gazdakör székhá-
zában (Városudvar).

Bővebb felvilágosítás: Hajdú 
Csilla Tel.: 06/30-289-4593. 

Horgászok figyelem!

A Karcagi Nagykun Hor-
gászegyesület vezetősége érte-
síti az egyesület tagjait, hogy a 
2013. évi fogási naplók leadá-
sának végső határideje 2014. 
február 10-ére változott.

Az iroda nyitvatartási ideje: 
2014. január 13-án 15-18 órá-
ig. Január 20-ától hétfőn, csü-
törtökön, pénteken: 14-18 órá-
ig.

Mazsola Akadémia

A Szent Pál Marista Általá-
nos Iskolában (Karcag, Zádor 
út 3.) ebben a tanévben is  
nagycsoportos óvodások ré-
szére ISKOLAELŐKÉSZÍTŐ 
FOGLALKOZÁSOKAT szer-
vezünk. Várunk minden le-
endő 1. osztályost, szülei-
ket, ismerőseiket, akik szeret-
nék megismerni iskolánkat, a 
tanítónéniket, az iskolai élet 
színes pillanatait.

Foglalkozások időpontja:
2014. 01. 16. 15:00 – 15:45
2014. 01. 30. 15:00 – 15:45
2014. 02. 13. 15:00 – 15:45
2014. 03. 27. 15:00 – 15:45

Várunk szeretettel minden 
kedves Mazsola Akadémiás 
gyermeket!

Meghívó

A Karcagi Nagykun Bajtár-
si Egyesület éves beszámoló és 
vezetőség választó közgyűlés-
ét 2014. január 31-én 14 óra-
kor a Városháza (Karcag, Kos-
suth tér 1.) 1. számú nagyter-
mében tartja, melyre minden 
érdeklődőt szeretettel várunk.

Vezetőség

Gombász szakkör

Szerdánként 17 órakor a 
Városi Csokonai Könyvtárban 
gombász szakkört tartunk.

Szakkörvezető: Széll Atti-
la gomba vizsgáló szakellenőr. 
Tel.: 06/30-325-7724.

Az iskolánkból Milánóban 
három hetet töltött szakmai 
gyakorlaton tizenhét ápoló ta-
nuló és két tanár. A hallgatók 
másod- és harmadéves nappa-
li rendszerű képzésben vesznek 
részt.

A Tempus Közalapítvány, 
Egész életen át tartó tanulá-
si program Leonardo da Vinci 
mobilitási alprogram keretén 
belül sikeres pályázat után in-
dulhattunk tanulóinkkal. Előt-
te egyhetes intenzív felkészítő 
tréningen vettünk részt. A pro-
jekt célja az volt, hogy megis-
merkedjünk más országok kul-
túrájával, és szakmai tapaszta-
latokat szerezzünk. 

Megérkezésünk után az 
Evolvó iroda igazgatója fo-
gadott bennünket a szállá-
son. Másnap az iroda munka-
társai bemutatták a gyakorló-
területeket, megkaptuk azo-
kat az információkat, amelyek 
olaszországi tartózkodásunk-
hoz szükségesek voltak. Meg-
tekinthettük Milánó neveze-
tességeit, megtapasztaltuk az 
olasz emberek mentalitását, 
megkóstolhattuk gasztronó-
miai különlegességeiket. El-
bűvölőnek találtuk a Dómot, 
az Operaházat, a Tudomá-
nyok Múzeumát, ahol nagyon 

sok érdekes dolgot csodálhat-
tunk meg a kiállításokon. Él-
tünk a tömegközlekedési bér-
let adta lehetőséggel, sokat 
utaztunk a városnézések so-
rán. Lehetőségünk volt arra is, 
hogy  felüljünk egy vezető nél-
küli modern metróra, mely a 
milánói Bicocca egyetemi vá-
rosrészbe vitt bennünket. Az 
egyetemi központ 52 épüle-
tével és a kollégiummal, va-
lamint egyéb lehetőségekkel 
(sportcentrum, könyvtár, étte-
rem, uszoda) a legújabb város-
része Milánónak.

A szakmai gyakorlaton ta-
nulóink három intézmény-

ben, délelőttös és délutá-
nos műszakban, napi 7 órá-
ban dolgoztak (R.S.A. Luigi 
Ornato, R.S.A.Quarenghi, 
R.S.A.Baroni Via Costantino). 
Egy háromszintes épület-
ben volt az idősek lakóottho-
na, ahol a gondozásra-ápo-
lásra szoruló betegek ellátá-
sát végezték. A gyakorlat alatt 
az intézmény által biztosított 
munkaruhában dolgozhattak, 
személyre szóló, fényképpel el-
látott beléptető kártyával köz-
lekedhettek, munkájukat kije-
lölt személy segítségével végez-
ték. A többszintes épület föld-
szinti részén volt a társalgó, az 

ebédlő és az egyéb kiszolgáló 
helyiségek (foglalkoztató, fod-
rász, konyha, mosoda stb.) A 
folyosók tágasak, esztétikusan 
berendezettek. Minden beteg-
szoba funkcionális betegágy-

gyal, korszerű eszközökkel fel-
szerelt, amely a lakó minden 
igényét kielégíti és a dolgozók 
munkáját is segíti. 

A tanulók az első napokban 
megfigyelési feladatokat lát-
tak el, ismerkedtek a gondo-
zottakkal, betegekkel és a dol-
gozókkal. A kommunikációt 
nehezítette, hogy a lakók nem 
beszéltek angolul, tanulóink 
pedig olaszul, a dolgozók kö-
zül is kevesen beszélték az an-
gol nyelvet. Diákjaink meg-
tapasztalhatták, hogy a mun-
kafolyamatok kapcsán milyen 
pontosan működik  az ápo-
lási-gondozási hierarchia az 

adott területen. A segédápo-
lók, a gyakorló ápolók, a szak-
ápolók és a diplomás ápolók 
tevékenységei jól elkülönül-
nek, más-más színű munkaru-
hában dolgoznak. A diákjaink 
egyre több alapápolási (ágya-
zás, ágyhuzatcsere, részleges 
és teljes ágyfürdő, mobilizá-
lás), szakápolói (injekció előké-
szítése, beadása, gyógyszerelés, 
infúziós th., szondatáplálás, 
decubitus ellátás stb.) felada-
tokat láttak el. Nagyon prak-
tikus, egyszer használatos esz-
közök álltak rendelkezésükre, 
amelyek külön kocsin vannak 
elhelyezve az aszepszis-anti-

szepszis szabályainak megfe-
lelően. A szomatikus ellátáson 
kívül nagy figyelmet fordíta-
nak a gondozottak kognitív fej-
lesztésére (felolvasás, activity, 
társasjáték). Manuális tevé-
kenységeket is végeznek (rajz, 
festés, kézügyességi feladatok). 
Tanulóink a gyakorlat alatt ta-
lálkoztak és részt is vettek zene 
th. foglalkozáson. Az itt dolgo-
zó ápolók sokat beszélgetnek 
az idős gondozottakkal. Az el-
látásban érvényesül a holiszti-
kus szemlélet és az individuális 
ápolás-gondozás.

A lakók örömmel fogad-
ták diákjainkat, a búcsú pilla-
natában többen elérzékenyül-
tek. A tanulóink az eltöltött 
idő alatt megismerkedtek Mi-
lánó egészségügyi-szociális el-
látásának egy részével. Szak-
mai ismereteik és látókörük 
bővült. A gyakorlat alatt meg-
szerzett tapasztalatokat, új eljá-
rásokat végzett ápolóként tud-
ják majd hasznosítani a mun-
kájuk során.

Mindent összevetve, csodá-
latos 3 hetet töltöttünk Olasz-
országban. Nagyon örültünk a 
lehetőségnek és mindannyian 
hálásak vagyunk az élményért 
és a tapasztalatért.

Szeretnénk hálás köszöne-
tünket kifejezni mindazoknak 
a személyeknek, akik segítsé-
gével megvalósulhatott a pro-
jekt. Külön is szeretnénk meg-
köszönni nt. Koncz Tibor el-
nök-lelkész úrnak, Szentesi 
Lajos főgondnok úrnak, igaz-
gatóasszonynak és az iskolave-
zetésnek.

Nagy Jánosné
szaktanár

Refis tanulók Olaszországban
Szakmai gyakorlat Milánóban
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Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni önkormányzati választókörzetek 

képviselőinek januári fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  január 14-e 16 óra,  Városháza 2. szoba

Kovács Sándor  2. választókörzet  január 15-e 16 óra,  Városháza 2. szoba

Kovácsné 
Kerekes Katalin  3. választókörzet  január 29-e 16 óra,  Városháza 2. szoba

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

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

Karcagi 
Nagy Zoltán 6. választókörzet  január 13-a 16 óra,  Városháza 2. szoba

Csányi Sándor 7. választókörzet  január  15-e 16 óra,  Kiskulcsosi 
   tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  január 15-e 16 óra,  Kádas György 
   Általános Iskola, 
   Kisújszállási út 45.

Jegy és bérlet árak az Akácliget fürdőben
Jegyek

Előszezon, fő- és utószezon
Napi nyitva tartás: 6:00 – 20:00

2014. 01. 01. - 2014. 12. 31.
 vidéki lakos karcagi lakos
Felnőtt napi belépőjegy 1.400 Ft 990 Ft
Kedvezményes napi belépőjegy    800 Ft 600 Ft
3 év alatti gyermekeknek, felügyelet mellett ingyenes ingyenes
Látogatójegy szervezett úszásoktatáshoz    100 Ft 100 Ft
Felnőtt napi belépőjegy zárás előtt 3 órával 1.000 Ft 700 Ft
Kedvezményes napi belépőjegy zárás előtt 3 órával    600 Ft 500 Ft

Bérletek
Előszezon, fő- és utószezon

Úszásoktatás, szervezett (10 alkalmas)  gyermek (18 év alatti)  3.000 Ft
 felnőtt  4.000 Ft
Felnőtt bérlet nyitástól 3 óra időtartamra 25.000 Ft
Kedvezményes bérlet nyitástól 3 óra időtartamra 15.000 Ft
Felnőtt 30 alkalmas bérlet 21.000 Ft
Kedvezményes 30 alkalmas bérlet 15.000 Ft
Felnőtt 10 alkalmas bérlet   8.500 Ft
Kedvezményes 10 alkalmas bérlet   5.500 Ft
Felnőtt korlátlan éves bérlet
(*2014.01.31-ig történő megvásárlás esetén) 55.000 Ft/*45.000 Ft
Kedvezményes korlátlan éves bérlet
(*2014.01.31-ig történő megvásárlás esetén) 40.000 Ft/*30.000 Ft

Egyéb szolgáltatások
Öltözőszekrény bérlés – 1 napra, kaució 1.000 Ft    100 Ft
Hangos bemondás    200 Ft
Szauna (2 óra) 1.000 Ft
Szaunaceremónia 1 fő (2 óra) 1.500 Ft
Szauna családi jegy max. 5 fő (2 óra) 2.000 Ft
Szaunaceremónia családi jegy max. 5 fő (2 óra) 2.500 Ft
Szolárium (1 perc)      30 Ft
Ingyenes Sakk 1.000 Ft kaució.
A kedvezményes jegyek és bérletek váltására az érvényes diákigazolvánnyal és érvényes 

nyugdíjas igazolvánnyal rendelkező kedves vendégeink jogosultak!
A 2013. évre szóló bérletek 2014.01.12-ig érvényesek!

Nagykun Víz- és Csatornamű Kft.

Nyugdíjas vendégeink a születés

 

 

Akciónk keretében minden szolgáltatásunk

A Karcagi Járási Hivatal karcagi 
Okmányirodájának ügyfélfogadási rendje

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2014. január 13-tól a Karcagi 
Járási Hivatal karcagi Okmányirodájának ügyfélfogadási 
rendje az alábbi módon változik:

hétfő: 8:00 órától 20:00 óráig
kedd: ügyfélfogadás szünetel
szerda: 8:00 órától 16:00 óráig
csütörtök: 13:00 órától 16:00 óráig
péntek: 8:00 órától 12:00 óráig.

A hosszabb ügyfélszolgálattal kívánjuk elősegíteni a já-
rás lakossága számára a hatékonyabb ügyfélkiszolgálást. 
Ügyintézéshez időpontfoglalás lehetőségei:

Telefon:
 59/401-245 (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély, 

lakcímkártya)
 59/500-662 (egyéni vállalkozás, parkolási igazolvány)
 59/500-661 (lakcím fiktiválás, ügyfélkapu)
 59/500-652 (jármű igazgatási ügyek)
Internet: www.magyarorszag.hu
Személyesen (Karcag, Kossuth tér 1.):
 fsz. 41/a. sz. irodában: személyi igazolvány, útlevél, veze-

tői engedély, lakcímkártya 
 fsz. 44. sz. irodában: egyéni vállalkozás, parkolási igazol-

vány, ügyfélkapu, lakcím fiktiválás 
 fsz. 40. sz. irodában: jármű igazgatási ügyek.

Dr. Bihari Gitta
Okmányiroda osztályvezetője

Megjelent a 2014. évi 
Karcagi Kalendárium.
Megvásárolható 
a Csokonai Könyvtárban 
1000 Ft/db áron
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„Megvallom, örömmel baran-
goltam a törökök között, s bár 
elsősorban a folklór érdekelt, rá-
csodálkoztam a tárgyi néprajz 
egy-egy területére is. Rabul ejtett 
a török népi építészet és mindvé-
gig jelen volt bennem az a gon-
dolat, hogy milyen hatása volt 
a török kultúrának a mienkre” 
- olvassuk dr. Bartha Júlia 2013 
decemberében megjelent köteté-
nek bevezetőjében. A török né-
pi kultúrát három évtizede kuta-
tó szerző ezúttal tíz tanulmányt 
tett közzé, gyűjteményes munká-
jának címe Hit, hagyomány, kul-
túra...

A könyv az igazi zsibvásár, de 
legyünk stílusosak: egy bazár kí-
nálatát jelenti a maga sokszí-
nűségével. A tanulmányok cél-
ja a török kultúra egy szeletének 
bemutatása, de a szerző ezúttal 
egy történelmi életrajzot – a tö-
rök nyomdászatot megterem-
tő, magyar származású Ibrahim 
Müteferrikáról – is elénk tár. Az 
emberélet fordulóinak szokása-
it és eseményeit bemutató dolgo-
zatok közül három a házasság-
kötéssel kapcsolatos. A menyasz-
szony vételára, kevésbé ijesztően: 
kelengyéje adása ma is élő szo-
kás, amelyre a nomád népcso-
portoktól a falulakó és városla-
kó törökök köréből hoz példákat 
a szerző – és persze kiterjesztve 
a vizsgálódást számos török nép-
re (kirgiz, balkár, karakalpak, 
kazár stb.) is. A fontosabb moz-
zanatokat részletező, a szokáso-
kat jól bemutató leírás született 
a török esküvőről(amelyhez ti-
zenhárom oldalon a török eskü-
vők, irodalmának bibliográfiáját 

mellékelte a szerző). A szünnet, 
a metélkezés a kisfiúk életében az 
első nagy esemény, amellyel át-
lépnek a legénykorba, amivel már 
más családi státus jár, és a „társa-
dalmi elvárások is mások.” Az er-
ről készült dolgozat az anatóliai 
szokásokat térképezi fel. Nagyon 
érdekes világot villant fel a tö-
rökség lélekhitéről 
készített dolgozat, 
ami a lelket a mag-
zat fejlődésétől kö-
veti egészen a halá-
lig, amikor „madár 
képében él tovább”. 
A rózsa, amelyet 
a hódoltság más-
fél száz éve honosí-
tott meg a magyar-
országi virágosker-
tekben, nemcsak 
a szépség és a tisz-
taság jelképe a törököknél, de a 
népi gyógyításban is helye van – 
a virágát, a magvát és a leveleit is 
hasznosítják.

Egy ország néprajzának vizs-
gálata magában foglalja a „ho-
gyan laknak?” mellett a „miben 
laknak?”, vagyis az építészet jel-
legzetességeinek kutatását. A la-
kásra szolgáló építmények jel-
legzetességeit sok minden – a 
táj, a természeti környezet, az 
építőanyagok, a település nagy-
sága, stb. – befolyásolja. Ezt egy 
annyi eltérő fejlettségű vidé-
ket magába foglaló állam, mint 
Törökország esetsében, nagyon 
nehéz röviden összefoglalni. 
Bartha Júlia is csak legjellem-
zőbb építmény- és épülettípuso-
kat villantja elénk, bár a hangu-
latos fotókat nézegetve az olva-

só szívesen látna és tanulna töb-
bet is erről a témáról.

Mint a szerző írja, két alka-
lommal is megfordult Közép-
Ázsiában, amikor (ahol) két 
Anatólián kívüli népcsoport, a 
meszheti törökök és a gagauzok 
hagyományait tanulmányozta. E 
feltáró munka számadása az a két 

rövid tanulmány, 
amely az említett 
népek történeté-
vel (sorsával), máig 
őrzött hagyomá-
nyainak legjellem-
zőbb vonásaival is-
merteti meg az ér-
deklődőt.

A záró tanul-
mány a török hó-
doltság máig ki-
mutatható kultu-
rális hatásainak a 

vázlata. Érdekessége, hogy a ku-
tató elsősorban a nagykunsági 
díszítőművészetből meríti a pél-
dákat a hímzések és a fazeka-
sok motívumkincsében kimutat-
ható párhuzamokhoz. Itt, min-
den akadékoskodás nélkül csak 
megjegyezni kívájuk, hogy a ke-
leti (török v. balkáni) iparcikkek 
a hódoltság után még más fél-
száz évig szabadon áramlottak a 
Nagykunságra, az akkori Török-
országgal eleven  kapcsolatot tar-
tó „görög” kereskedők révén. Fel-
tehetően ez is segített konzervál-
ni a hódoltság idejéből származ-
tatható kulturális hatásokat.

(Bartha Júlia: Hit, hagyo-
mány, kultúra: Török népraj-
zi tanulmányok. Szolnok, 2013. 
143. old.)

Elek György

- Számunkra büszkeség ez a 
vasútvonal - kezdte Dávid Ilo-
na, a MÁV Zrt. elnök-vezér-
igazgatója. - A MÁV csoport 
célja, hogy egyre jobb szolgál-
tatást tudjunk nyújtani. A be-
ruházás végén 160 kilométer/
óra sebességre is képes lesz a 
vasútvonal. A biztonságra tö-
rekvés egyik lépése volt az alul-
járó megépítése. A beruhá-
zás közvetlen, zavartalan aka-
dálymentes közlekedést bizto-
sít Karcag és a 4-es főút között.

Dr. Fazekas Sándor vidék-
fejlesztési miniszter szerint 
is várostörténeti alkalom egy 
ilyen, 2,5 milliárdos fejlesztés.

- Sokat várakoztunk mi itt 
karcagiak biciklivel, kocsival 
vagy buszban ülve. A jelenlé-
vők közül többen jó pár hóna-
pot eltöltöttek itt az életükből. 
Én azt szoktam mondani, már 
a dédnagyapám is itt várako-
zott, amikor ment ki a réti ta-
nyára. Ennek a hagyománynak 
most vége szakad, már nem kell 
várni, hanem az aluljárón ke-
resztül lehet elhagyni a várost. 

Gratulálok a beruházáshoz, kö-
szönöm mindenkinek a munká-
ját, melynek révén az ország és 
a város is gazdagabb lett, s az 
ipari park megközelítése is ja-
vul.

Varga Mihály nemzetgaz-
dasági miniszter szerint nem-
csak várostörténeti, hanem 
közlekedéstörténeti esemény 
is ez.

- A magyar kormány szem-
pontjából is fontos közlekedési 
beruházás valósul meg Szajol 
és Püspökladány között. Ez a 
beruházás szintén azt fogja 
szolgálni, hogy Magyarország 
olyan befektetési ország legyen, 
ahonnan könnyű elérni a kör-
nyező országokat is. A követ-
kező hét esztendőben jelen-
tős összegeket fogunk elkölte-
ni közlekedési beruházásokra. 
Bízom benne, hogy ez a kar-
cagi beruházás újabbakat fog 
generálni itt is, mert arra van 
szükségünk, hogy a gazdaság-
ban minél több munkahely le-
gyen. Kívánom, hogy biztonsá-
gosan, gond nélkül használják 
ezt a beruházást a karcagiak 
és az átutazók is.

a fegyverneki Szabó Jó-
zsef nyerte. A második az 
ecsegfalvai Vígh Károly, a har-
madik a karcagi Laboncz Fe-
renc lett. A hatos csapatver-
seny nagytestű alakgalamb 
versenyét a fegyverneki Sza-
bó József nyerte. Második az 
abádszalóki Lovász János, a 
harmadik a karcagi Kun La-
jos lett. A tenyésztői 6-os csa-

patverseny díszgalamb kategó-
ria első és harmadik helyezett-
je a karcagi Tóth István, a má-
sodik a biharnagybajomi ifj. 
Szűcs Zoltán lett. A 6-os csa-
patverseny díszgalamb első he-
lyezettje a püspökladányi Rácz 
Imre, a második a balmazúj-
városi Székely Tibor, a harma-

dik a nádudvari Gál János lett. 
Zádor kupa (Donkó Gábor fel-
ajánlásával) - a Tiszántúli Ré-
gió Mondain Galambkiállítás 
legeredményesebb kiállítója a 
vésztői Mogyorós Ferenc lett. 
A díjátadás végén Bazsó Ist-
ván egyesületi elnök egy okle-
véllel és egy serleggel köszön-
te meg Karcag Város Önkor-
mányzata kiállításhoz nyújtott 
támogatását, majd átadta a ser-
leget Dobos Lászlónak. A kar-

cagi 13 éves Vadai Szilvia és 
ikertestvére, Viktória első al-
kalommal neveztek galamb-
jaikkal. Tizennyolc éves báty-
juk, János évek óta sikeres ga-
lambász. Szilvi amerikai óriás 
postagalambja kiállítás győztes 
lett, míg testvérei texánjaikra 
tiszteletdíjban részesültek.

Gyorsabb és biztonságosabb 
lett a közlekedés 

Négy megye legjobb tenyésztői 
mutatkoztak be

Folytatás az 1. oldalról

Folytatás az 1. oldalról

Hetek óta inkább őszies, illet-
ve kora tavaszias az időjárás, 
nyoma sincs a télnek így janu-
árban. Ráadásul nemhogy fe-
hér karácsony nem volt, egyéb 
csapadékfélék sem örvendeztet-
ték meg a határt és a gazdákat. 
Az utóbbi napokban tíz fok felé 
szaladt a hőmérséklet, ami lát-
hatóan megtévesztette a növé-
nyeket, egy részüket legalább-
is, mert itt a szerkesztőség ud-
varán itt is, ott is nyitogatja a 
virágát a pitypang, holott a tél 
végi hóvirágnak még nyoma 
sincs. Hajdú Csilla növényvédel-
mi szakmérnök, akit a rendkí-
vüli időjárás kertészeti hatásai-
ról kérdeztünk, egy csokorra va-
ló aranyesőt mutat, ami szépen 
sárgállik, de kinyitott több dísz-
növény is a kertben...

- Sőt, karácsony este itt kívül-
ről az ablaknál bagolylepkét lát-
tam – december végén életem-
ben először.

- A szokatlan meleg feltehető-
en a gyümölcsfáknak, a kertek-
nek sem tesz jót..

- A talajmunkára nagyon 

rossz, mert a szántások nem 
fagynak szét, az évelő növények 
tarackjai nem fagynak el és ez 
majd a gyomirtásnál okoz prob-
lémákat. De az enyhe tél nem 
károsítja pl. sem a gombákat, 
sem a rovarkártevőket, amik 
mind áttelelnek, és ha a későbbi-
ekben nem jön jelentősebb hideg 
periódus, akkor az év folyamán 
óriási járványokra számítha-
tunk. A januári virágzás azt mu-
tatja, hogy a növények egy része 
„megindult”, tavaszt érez, és ha 
ilyen állapotban éri egy kemé-
nyebb fagy, akkor majdnem biz-
tos, hogy vége. Ha nem is pusz-
tul ki, de legyengül, és sokkal fo-
gékonyabb lesz a kártevőkre. A 
fák télen nyugalmi állapotban 
vannak. De, ha „becsapódnak” 
a szokatlan melegtől, megindul 
bennük a nedvkeringés. A vá-
ratlan hidegtől megfagyhat ben-
nük a víz, és szétnyomja a fatör-
zset, az így keletkezett sebek pe-
dig utat nyitnak a fertőzéseknek. 
Ez lehet az egyik magyarázata a 
sárgabarackfák „gutaütésének”.

- Az időjáráson változtatni 

nyilván nem lehet, de tudnak-e 
segíteni a helyzeten a kertészke-
dők?

- Nagyon nehéz okosnak len-
ni, mert ilyen időjárást még nem 
igazán tapasztaltunk, de példá-
ul érdemes a fák törzsét oltott 
mésszel lefesteni, mert ha fehér a 
törzs, az csökkenti a nappali fel-
melegedés lehetőségét, vagyis 
nem fogja becsapni a növényt az 
időjárás. Manapság már olyan az 
idő, hogy a monília is fertőzhet, 
úgyhogy érdemes elvégezni a té-
li lepermetezést. Érdemes eltávo-
lítani a fertőzött ágakat is, bár a 
metszés egy későbbi hideg lehe-
tősége miatt nem igazán célszerű.

Az apavári erdőt tavaly nyá-
ron tarra rágták a hernyók. Pat-
kó Gyula erdész ekkor a kemény 
telet emlegette, hogy csak az je-
lenthet megkönnyebbülést a jö-
vőre nézve. Most ugyan keve-
sebb petecsomót láttak, mond-
ja a telefonba, de az igazi megol-
dás az lenne, ha rákoppintana az 
idő, mert a tavaszi meleggel is-
mét megjelennek a hernyók...

Elek György

Kertek a téli tavaszban

Tíz tanulmány a törökökről
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Államtitkári elismerésben 
részesült a Varró

Az Önkéntesség Világnapja alkalmából a Varró Ist-
ván Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium pedagógu-
sai és diákjai államtitkári elismerésben részesültek. Az el-
ismerést az iskola egyik szakközépiskolás diákja vette át Dr. 
Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár asszony-
tól az Embe-
ri Erőforrás-
ok Minisztéri-
uma Közneve-
lésért Felelős 
Á l l a mt i t k á r-
ság államtitká-
ri tárgyalójá-
ban rendezett 
ü n n e p s é g e n . 
Az iskola azon 
tizennégy isko-
la egyikeként 
kapta az elis-
merést, amely 
iskolákban a 
l e g n a g y o b b 
arányban meg-
kezdték a diá-
kok a közösségi 
szolgálatot.

Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján

pályázatot hirdet
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és 

Háziorvosi Intézmény

Szociális gondozó és ápoló
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű köz-
alkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 5300 Karcag, Horváth Ferenc u.1. szám.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A szociális igazga-

tásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben vala-
mint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szak-
mai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000 SZCSM ren-
deletben meghatározott idősotthoni alapápolási és gondozási fel-
adatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Középiskola/gimnázium, 
 Ápoló vagy,
 Szociális gondozó és ápoló végzettség
 Büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Ápolói végzettség
 Legalább 1-3 év szociális területen szerzett szakmai tapasztalat.
Pályázat részeként benyújtandó:
 Szakmai önéletrajz
 Képesítést igazoló bizonyítványok fénymásolata
 Nyilatkozik büntetlen előéletéről, illetve alkalmazás esetén erkölcsi 

bizonyítvány beszerzése.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2014. február 01.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 27.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. január 28.
A pályázatok benyújtásának módja: 
 Személyesen, Hodos Bálintné intézményvezetőnél a KTKT Idősek 

Otthona és Háziorvosi Intézmény székhelyén (5300. Karcag, Hor-
váth F. u. 1. szám alatt)

 Postai úton, a pályázatnak a KTKT Idősek Otthona és Háziorvosi In-
tézmény - címére történő megküldésével (5300 Karcag, Horváth 
F.u.1.szám). 

 Elektronikus úton a kgszoc@enternet.hu az intézmény e-mail cí-
mére.

Nagy volt az öröm kará-
csony előtt a Rába utcában a 
Gönczi családnál. Az Echo te-
levízió kezdeményezésére, a 
Vidékfejlesztési Minisztéri-
um, a Magyar Nemzeti Vidék-
fejlesztési Hálózat és a Nagy-
családosok Országos Egye-
sülete karácsonyi adomány-
gyűjtő akcióba kezdett. Rövid 
idő alatt közel 1 millió forint 
gyűlt össze, amiből ajándéko-
kat vásároltak, s azt többgyer-
mekes, rászoruló vidéki csalá-
dok között osztottak szét ka-
rácsony előtt. Így érkezett meg 
Göncziékhez dr. Fazekas Sán-
dor vidékfejlesztési minisz-
ter, Varjú Frigyes, az Echo Tv 
főszerkesztője, és a Nagycsa-
ládosok Országos Egyesülete 
képviselője, hogy átadják a III. 
Nemzeti Vidékfejlesztési Na-

pon összegyűlt ajándékokból, 
a NAKVI által felajánlott hasz-
nált laptopból, valamint egy fe-
nyőfából álló csomagot a hat-
gyermekes Gönczi családnak 
Karcagon.

A gyerekek nagy izgalom-
mal, örömmel fogadták az 
ajándékokat, melyért a család-

fő és felesége köszönetét fejez-
te ki mindenkinek, aki adomá-
nyával a karácsonyi meglepeté-
sükhöz hozzájárult.

Az édesapa, Gönczi Lajos, 
egy lakatosműhelyben , felesé-
ge, Göncziné Kovács Julian-
na, az Idősek Otthonában dol-
gozik, konyhai munkát végez. 
Hat gyermek van, ebből négy 
eltartott, kettőnek már sa-
ját családja van. Anita 23 éves, 
már saját gyermeke van. Bri-
gitta 20 éves, Edina 18 éves, 
még tanul, Lali 7 éves, Nóri 5 
éves, Julcsi 3 éves.

A hatvanöt éves nagypapa is 
velük él, s amikor a szülők dol-
goznak, ő vigyáz a kicsikre. A 
család állattartással egészíti ki 
jövedelmét.

Karácsonyi ajándék adományokból

1960-ban Peter Higgs an-
gol fizikus felállított egy elmé-
letet, miszerint léteznie kell egy 
olyan részecskének (Z0-bozon, 
vagy Higgs-bozon), amely ké-
pes tömeget adni más részecs-
kéknek. Úgy vélte, a részecske 
léte magyarázatot adhat az égi-
testek kialakulására, az ősrob-
banásra, vagyis az univerzum 
születésére.

A mozgásban lévő elemi ré-
szecskékkel már a harmincas-
negyvenes évek óta foglalko-
zik a tudomány, azonban év-
tizedekig igazán átfogó, átlát-
ható képet ezek rendszeréről 
és kölcsönhatásairól nem tud-
tak alkotni. Higgs azonban 
egyfajta támpontot adott a ku-
tatások folytatásához. Az el-
mélet szerint – amit Higgs-
mechanizmusnak neveztek el 
– az ősrobbanás első pillana-
tában keletkezett részecskék 
a Z0-bozonnal való kölcsön-
hatások következtében töme-
get kaptak. Ez a tömegnyerés 
az ősrobbanás első másodperc-
ében zajlott le. Az elgondolás 
szerint az univerzumot úgy-
nevezett Higgs-mező tölti ki, 
amin a fénysebességgel tovább 
száguldó részecskék egyre na-
gyobb tömeget nyernek, és így 
„dagadnak” akkorára, hogy 
égitestek keletkeznek belőlük. 
(Természetesen ez egy leegysze-
rűsített magyarázat.)

Az elmélet bizonyításához 

azonban egy minden korábbi-
nál nagyobb teljesítményű ré-
szecskegyorsítóra volt szükség. 
1986-ban a CERN Svájcban 
vállalkozott egy ilyen gyorsí-
tó megépítésére, amely a mű-
ködését végül 2008 szeptem-
berében kezdte meg. Négy év-
vel később, 2012. július 4-én a 
CERN bejelentette, hogy talál-
tak egy olyan részecskét, amely 
paramétereiben a Higgs-bozon 
leírásának felel meg, bár hoz-
zátették, hogy a teljes bizonyí-
táshoz, még egy év kutatásaira 
lesz szükség. 2013. március 14-
én tudatták a világgal, hogy az 
ellenőrzéseik eredményeként 
kijelenthető, hogy a vizsgált ré-
szecske a Higgs-bozon.

Az ősrobbanás hipotézise te-
hát a megtalált részecskét szá-
mításba véve valahogy a követ-
kezőképp szól: Az Univerzum 
úgy 18 milliárd évvel ezelőtt 
egyetlen egy kis pontban, egy 
úgynevezett szingularitásban 
volt összesűrűsödve. Ekkor 
még sem tér, sem pedig idő 
nem létezett (nem volt mozgás 
például, amihez az időt viszo-
nyítani lehetne) de egy pilla-
natban egy hatalmas robbanás, 
ezt a szingularitást szétvetette. 
Egyszerre keletkezett tér és idő. 
Az ekkor felszabaduló részecs-
kék áthaladva a Z0-bozonokkal 
kitöltött Higgs-mezőn tömeget 
nyertek és folyamatosan halad-
va a táguló térben egyre több 

tömeget szedtek fel: égitestek, 
csillagok, galaxisok születtek. 
Kialakult egy mai napig táguló 
világegyetem, amelyben ma is 
születnek újabb égitestek. Egy 
feltételezés szerint ez a tágulás 
azonban nem fog a végtelensé-
gig tartani, hanem csak addig, 
amíg annyi anyag nem keletke-
zik, hogy az egészet a saját tö-
megvonzása fogja megállítani, 
sőt újra, egyre gyorsuló ütem-
ben visszavonzani egy pont-
ba, egy újabb szingularitásba. 
A tudományos szakzsargon az 
ősrobbanást úgy nevezi, hogy 
„Nagy Bumm”, míg a saját ma-
gába visszaomló Univerzumot, 
pontosabban annak a folyama-
tát „Nagy Reccs”-ként emlege-
ti. Ez utóbbi feltételezés szerint 
ezek a bummok és reccsek egy-
más után, periodikusan követ-
keznek be.

Egyetlen dolgot nem talál-
tak még meg, nem tudnak bi-
zonyítani, még elméleti sí-
kon sem. Ez pedig az egészet 
kiváltó „ok”. Ha alapul vesz-
szük a kezdet előtti állapo-
tot, az egy pontba sűrűsödött 
Univerzumot, a szingularitást, 
ahol nincs tér és idő, akkor ar-
ra a következtetésre lehet jutni, 
hogy ott nincs dimenzió, nincs 
anyag, tehát nincsenek fizikai 
törvények. Tehát az okot, az 
egész elindítóját a fizikán kívül 
kell keresni.

-dh-  

Bumm és reccs
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Az ajánlat 2013. november 4-től visszavonásig érvényes, az Invitel kábeles, digitális Docsis 3.0 szolgáltatási területén, új lakossági ügyfelek 

számára. A 25M internetcsomag kínált le- és feltöltési sebessége 25,00/4,00 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebessége 3,00/1,50 Mbit/s. 

Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. 

A  szolgáltatások 12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjak az áfát 

tartalmazzák. Jelen tájékoztatás nem teljes körű!

Az Invilág XL csomag teljes havi díja kétéves szerződéssel 8990 Ft, de mi 
a 74 tévé- és rádiócsatornáért, 25 M internetért és a telefon-előfizetésért együtt 
fél évig csak 4495 Ft havi díjat számlázunk!

Megrendelés előtt feltétlenül érdeklődj munkatársainknál az adott lakcímen 
elérhető szolgáltatásokról, azok díjairól és a kedvezmények összegéről!

Invitel Nap: Karcag, Eötvös u. 10.
minden hónap első és harmadik csütörtökén 10.00-18.00 óráig 
Értékesítőnk: Kosztrub Sándor Tel.: +36 30 965 0886, Kerekes Lajos Tel.: +36 20 958 4477

A másik fele ajándék
Fél évig fél áron – TV, internet, telefon együtt Fél évig

-50%

IN_33012042_HYHP2_KarcagiHirm_220x307_140121-K.indd   1 1/6/14   1:59 PM
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Ingatlan
Karcagon, a városközpont-
ban 130 m²-es kertes családi 
ház tulajdonostól alkuképe-
sen eladó. Tel.: 06/70-300-
9730.

2 szoba + nappalis csalá-
di ház eladó. 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 
melléképületekkel, kerttel. 
Tel.: 06/30-283-9322.

109 m²-es tetőteres,  ker-
tes családi ház eladó vagy 
1,5  szobás  pane lre  cse -
ré lném  K arcagon  vagy 
Debrecenben, értékegyez-
tetésse l .  Te l . :  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 für-
dőhöz közel, reális áron, sür-
gősen eladó. Karcag, Kórház 
u. 1. Tel.: 06/30-544-3673.

E l a d ó  K a r c a g o n  a 
Vásárcsarnoknál 250 m²-es 
üzlet . Kereskedelmi, ven-
déglátó, egészségügy, iro-
dák működtetésére kiváló-
an alkalmas. Klíma, riasztó, 
gazdasági bejárat, saját par-
koló van. Ugyanitt Kft. eladó, 
amely alkalmas uniós pályá-
zatokra! Tel.: 06/20-375-8129.

Karcag, Kátai G. utcában 3 
szobás, kertes családi ház 
külső és tetőszigeteléssel, 
gazdasági épületekkel, 2 ga-
rázzsal eladó. I.ár: 8,4 M Ft. 
Tel.: 06/20-451-8143.

Karcag,  Gépgyár  u .  28 . 
sz .  alatt  1 szobás,  kony-
hás, spájzos ház eladó. Tel.: 
06/70-613-6785.

E l a d ó  K a r c a g o n  a 
Vásárcsarnoknál belső ud-
vari  ingatlanok  kedvező 
áron. 1; 1,5 szobás és csalá-
di ház saját telekrésszel. Tel.: 
06/20-375-8129.

Teljes körűen felújított (hő-
szigetelt nyílászáró, új kony-
ha,  új  fürdőszoba,  stb.) 
Karcag belvárosi 3 szobás 
kertes ház melléképületek-
kel, garázzsal sürgősen, ol-
csón eladó. Tel.: 06/30-336-
3854.

E l a d ó  K a r c a g o n  a 
Kisvénkertben 1 és 1,5 szo-
bás fürdőszobás ingatlanok. 
Vezetékes fúrott kút, cserép-
kályha van. Tel.: 06/20-375-
8129.

Eladó Karcag, Kórház u. 1/a. 
4 ajtó alatti teljesen fel-
újított, kétszintes, 3 szo-
bás sorházi lakás saját ud-
varral. Csere is érdekel ke-
retes ház nagy udvarral, a 
főtér 1 km-es körzetében. 
Árkülönbözet esetén ráfize-
tek. Tel.: 06/30-530-3834.

Karcagon, a Kántor S. utcá-
ban újépítésű, kétszobás, 
földszinti lakás eladó. Tel.: 
06/20-805-2338.

Állat
Kopasztott  csirke  eladó! 
Vágás minden pénteken . 
Megrende lést  csütörtök 
délig szíveskedjenek lead-
ni! Karcag, Soós I. u. 12. Tel.: 
59/311-969 vagy 06/30-244-
5160.

Kopasztott kövér kacsa el-
adó! Vágás minden pénte-
ken. Megrendelést csütör-
tök délig szíveskedjenek le-
adni! Karcag, Soós I. u. 12. 
Tel.: 59/311-969 vagy 06/30-
244-5160.

Vágni  va ló  magyar  óri -
ás nyulak eladók 800 Ft/kg. 
Tel.: 06/30-751-5143.

8 hónapos ivartalanított 
kandúr macska ingyen elvi-
hető. Tel.: 06/70-773-8015.

Üdülés
Berekfürdői apartman ki-
adó. SZÉP kártya elfogadó 
hely. (Geréné). Tel.: 06/30-
535-4907.

Garázs
Garázst vásárolnék a Szent 
I. sgt. 1-5. udvarán, a ga-
rázssor közepe táján. Tel.: 
59/313-167.

Vegyes
T r a n s z c e n d e n t á l i s 
Meditáció! Tudományos iga-
zolt program az egyéni és a 
társadalmi problémák meg-
oldására. Tel.: 06/59-313-284, 
www.tmhirek.hu

Eladó 1 db parabola anten-
na, 1 db Swin csepel 26-os 
bicikli, 2 db grillsütő. Tel.: 
59/314-094 (délután).

Blézerek,  kabátok,  dzse-
kik, kosztümök (48/XL), sok 
könyv (szépirodalom, lektür, 
krimi) eladó. Tel.: 06/59-311-
477.

Reális áron eladó: 2 db új 
tölgyfa egyedi tornyos fara-
gott, üveges ajtajú fali téka; 
1 db zsúrkocsi; 1 db Zanussi 
Lehel jó állapotú hűtőszek-
rény; 1 db egyedi fából ké-
szült előszobafal; 1 db ko-
vácsolt vas előszobafogas; 2 
db fürdőszobai mosdókagy-
ló; 1 db zuhany csaptelep; 
10 m² világoskék kismére-
tű új fali csempe; örökégő 
öntöttvas szobakályha. Tel.: 
06/70-300-9730.

Méz házhoz szállítás Karcag 
területén!  Terme lői  méz 
kapható Karcag, Füredi utca 
3. Vegyes (kristályos) 1.300 
Ft/kg, akác, selyemfű (folyé-
kony) 1.800 Ft. Sebők Erika, 
Szőllősi Csaba. Tel.: 06/30-
963-5073.

Vegyes szemű termelői bio 
kukorica házhoz szállítás 
akár 20 kg-onként is. 5.500 
Ft/mázsa. Tel.: 06/30-963-
5073.

Ú j  e lek tromoped  60 0 0 -
es rokkantkocsi eladó. Tel.: 
06/30-546-4990.

Karcagi Ízek tájékoztatja 
kedves vásárlóit, hogy ter-
m é ke i t  m e g v ás áro lhat-
ják a Bioboltban a BHG so-
ron, a Kerek Cipó Kft. bolt-
jaiban: Attila u. 41.; Kórház u. 
8.; Kungát u. 8. sz. alatt, va-
lamint a Ciklámen Bt. bolt-
jaiban: Berekfürdő, Berek 
tér 6. valamint Karcagon a 
Vásárcsarnokban. A viszont-
eladóknál ugyan abban az 
árban kapják meg terméke-
inket, mint nálunk!

Új, nagy teljesítményű dob-
kályha, 26-os felújított ke-
rékpár, alig használt női 
Mountainbike kerékpár, új 
kézi cirkula fűrész eladó. 
Tel.: 06/30-914-5503.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár 
cserét,  fe lhajtást,  méret-
re munkaruhát, férfi szövet 
és bársony nadrág; bőrka-
bát varrását rövid határidőre 
vállalom! Tel.: 06/59-311-910.

Idős ember gondozását vál-
lalom kertes házamban. Tel.: 
06/30-384-0490.

Bajba jutott? Nem tudja hi-
telét f izetni? Végrehajtás 
van folyamatban? (Személyi 
hitel, hitelkártya, jelzálog hi-
tel, stb.) Ne késlekedjen, kér-
jen segítséget! Mi segítünk! 
Tel.: 06/70-314-4403 vagy 
06/30-647-7324.

Minőségi termelői borok 
az ország legjobb borásza-
itól. KARCAGI BORHÁZ. Kg., 
Deák krt. 77. Tel.: 06/30-928-
3073. www.karcagiborhaz.
hu 

V Í Z V E Z E T É K  s z e r e l é s t , 
B Á D O G O S  m u n k á t  é s 
JAVÍTÁSOKAT is  vállalok . 
Török László. Tel.: 59/313-
887 vagy 06/30-289-5103.

Német nyelvoktatást válla-
lok. Tel.: 06/59-311-477.

Korrepetálást vállalok mate-
matikából és kémiából álta-
lános és középiskolások ré-
szére. Tel.: 06/30-647-7488.

Apróhirdetés

Magán állatorvosi ügyeletMagán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Január 11-12. Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.: 06/20-939-4650.
Január 18-19. Dr. Godó Zoltán Kg., Körös u. 40. Tel.: 06/30-218-5722.

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2012. évi XC. törvény-

ben meghatározott kötelező kéményseprő-ipari közszolgál-
tatást Jász-Nagykun-Szolnok megye, illetve Szolnok Me-
gyei Jogú Város közigazgatási területén belül a Fűtéstech-
nikai Kft. látja el. A törvény szerint a helyi önkormányzat 
által szervezett és e törvényben meghatározott kéménysep-
rő-ipari közszolgáltatást a tulajdonos köteles igénybe venni.

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Karcag területén 
a következő kéményseprő-ipari közszolgáltatást 2014. év I. 
félévében: január-június, II. félévében: július-december hó-
napokban végezzük.

A szolgáltatás tényleges időpontjáról 8 nappal előbb érte-
sítést adunk.

Kérjük, hogy törvényi kötelezettségüknek eleget téve, a 
közszolgáltatás elvégezhetőségének feltételeit biztosítani 
szíveskedjenek.

Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatások: kémé-
nyek időszakos ellenőrzése, tisztítása; kémények időszakos 
műszaki felülvizsgálata; kémények használatával kapcsola-
tos szakvélemények adása.

A Fűtéstechnikai Kft. nevében megköszönjük segítő köz-
reműködését.

Fűtéstechnikai Kft.
Karcagi Kirendeltsége
5300 Karcag, Petőfi S. u. 1/E.
Tel./fax: 59/312-637
E-mail: karcag@futestechnikaikft.hu
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2014. Január 10. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  Gazdafórum Kunmadara-

son
19.05  Nagykunsági Krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Balajti József
 Karcagi Hírek
 - Zacher Gábor előadása
 - Szénosztás
 - Interjú Zsigó Róberttel
 Háttér
 Vendég: Koncz Tibor
 Egyházi évkezdet
20.30  Invitel sajtótájékoztatója
20.45  Disznótor és pálinka feszti-

vál

2014. Január 14. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Reformá-

tus istentisztelet
19.00  Karcagi hírek

19.35  A Hit Szava - Római katoli-
kus szentmise

20.50  Karcag Sport: Szilveszter 
Kupa 2013.

2014. Január 16. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  Gazdafórum Kunmadara-

son
19.05  Nagykunsági Krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Szepesi Tibor
 Téma: Évkezdet
 Karcagi Hírek
 - Galambkiállítás
 - Véradók köszöntése
 - Napkollektor átadása
 Háttér
 Aluljáró ünnepélyes átadá-

sa
20.30  Invitel sajtótájékoztatója
20.45  Disznótor és pálinka feszti-

vál

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. december 21.
Fodor Dóra – Simon István

Születés
Ökrös Andrea – Gulyás 
Krisztián
Kg., Kertész J. u. 3. 
 Krisztián József
Mándi Mária – Deák József
Kg., Vágóhíd u. 36. 
 József Sándor
Horváth Andrea – Beke Fe-
renc
Kg., Tavasz u. 22. 
 Dóra Andrea
Czakó Krisztina – Lazics 
Szilveszter
Kg., Táncsics krt. 1-3. 
 Hanna Zoé
Bohus Katalin – Kiss Tibor
Kg., Albert u. 35.  Tibor
Járai Mónika – Tassi István
Kg., Hajnal u. 35. 
 Szabolcs Levente
Décsei Ivett – György Zoltán
Kg., Kórház u. 12/a.  Flóra
Kurucz Andrea Kinga – Né-
meth Zoltán
Berekfürdő, Sport u. 9. 
 Zalán

Halálozás
Juhász János
 Karcag (1931.)
Kacsó Imre
 Karcag (1942.)
Kónya Imréné (Csíkos Er-

zsébet)
 Karcag (1920.)
Medgyesi Imre
 Karcag (1944.)
Ordas Gyuláné 
 Kg., Táncsics krt. 8/a. 

(1928.)
Sarkadi Istvánné (Borsos Ju-

lianna)
 Karcag (1929.)
Szilvási Istvánné (Szilágyi 

Piroska)
 Karcag (1927.)
Vida Gyula Tibor
 Kg., Baross u. 58. (1950.)

Lapzárta: 
 2014. január 13. 

(hétfő) 12 óra

Január 11. szombat
 8 – 13 óráig Betánia – 

Széchenyi sgt.
 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco
Január 12. vasárnap
 9 – 12 óráig Betánia – 

Széchenyi sgt.
Január 18. szombat
 8 – 13 óráig Főtér Gyógy-

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

szertár – Tesco
Január 19. vasárnap
 9 – 12 óráig Főtér Gyógy-

szertár – Horváth F. u.
A fenti időpontokon túl 

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

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Szilveszter Kupa
A már hagyományosnak 

tekinthető év végi Szilvesz-
ter kupa teremlabdarúgó tor-
na ismét megrendezésre került 
a Városi Sportcsarnokban. A 
nagy érdeklődéssel várt ta-
lálkozók izgalmas és kemény 
csatákat hoztak. A csapatok-
nál kikötés volt, hogy csak 
egy igazolt játékos nevezhető. 
A szervezők három csoportba 
osztották be az együtteseket.

„A” csoport: MultiTec – Sa-
sok 6:0, RoliSped – Északi 4:1, 
Sasok – Devils 2:3, MultiTec 
– Északi 6:0, RoliSped – 
Devils 0:1, Sasok – Északi 5:0, 
MultiTec – Devils 1:1, Sasok – 
RoliSped 2:1, Északi – Devils 
2:3, MultiTec – RoliSped 4:0.

Végeredmény: 1. MultiTec 
10 pont, 2. SKF Devils 10 
pont, 3. Sasok 6 pont, 4. 
RoliSped 3 pont, 5. Északi 0 
pont.

„B” csoport: Familia – Aqua 
1:0, Kunmadaras – DKV 2:1, 
Aqua – Vesztesek bosszú-
ja 1:0, Familia – Kunmadaras 
0:2, DKV – Vesztesek bosszú-
ja 5:2, Aqu – Kunmadaras 1:4, 
Familia – Vesztesek bosszú-
ja 5:0, DKV – Aqua 3:0, Vesz-
tesek bosszúja – Kunmadaras 
0:6, Familia – DKV 2:0.

Végeredmény: 1. Kunma-

daras 12 pont, 2. Familia 9 
pont, 3. DKV 6 pont, 4. Aqua 
3 pont, 5. Vesztesek bosszúja 0 
pont.

„C” csoport: Laboncfa – 
Szuperinfó 4:0, Dévaványa 
– Fa-Va-Vári 2:0, Laboncfa – 
Dévaványa 5:2, Szuperinfo 
– Fa-Va-Vári 2:2, Laboncfa – 
Fa-Va-Vári 13, Szuperinfó – 
Dévaványa 2:4.

Végeredmény: 1. Laboncfa 
6 pont, 2. Dévaványa 6 pont, 
3. Fa-Va-Vári 4 pont, 4. 
Szuperinfó 1 pont.

Legjobb nyolc közötti ered-
mények: MultiTec – DKV 
2:0, Kunmadaras – Sasok 
1:0, Laboncfa – SKF Devils 
1:1 (büntetőkkel nyert a 
Laboncfa), Dévaványa – 
Familia 0:1.

Négyesdöntő mérkőzései: 
MultiTec – Familia 3:2, Kun-
madaras – Laboncfa 0:0 (bün-
tetőkkel nyert Kunmadaras).

Harmadik helyért: Laboncfa 
– Familia 4:2.

Első helyért: MultiTec – 
Kunmadaras 3:2.

Gólkirály: ifj. Hajdu Ti-
bor. Legjobb mezőnyjátékos: 
Binder Ciprian. Legjobb ka-
pus: Csik Roland.

B. I.

Labdarúgás

A Kováts DSE asztalitenisz 
szakosztálya december 27-én 
tartotta évzáró összejövetelét 
a Városi Sportcsarnokban. 10 
órától házi bajnokságon mér-
ték össze képességüket a szak-
osztály tagjai.

Eredmények: női egyéni: 1. 
Varga Petra, 2. Ferencziné Ju-
hász Magdi, 3. Albert Ildikó. 
Női páros: 1. Erdeiné Kubicsek 
Krisztina – Varga Petra, 2. 
Soltész Nagy Ibolya – Albert 
Ildikó. Amatőr férfi egyéni: 1. 
Kun Szabolcs, 2. Dobrai Ist-
ván, 3. Nagy Sándor. Amatőr 
férfi páros: 1. Czinege Ferenc 
– Fási Ferenc, 2. Nyíri László 
– Hérmán Sándor, 3. Dobrai 
István – Czombos Bence. Férfi 
egyéni – igazolt: 1. Hubert At-
tila, 2. Imrei Ferenc, 3. Szepesi 
Bence és Kovács Sándor. Ser-
dülő egyéni: 1. Dobrai István, 
2. Lázár Richárd, 3. Czombos 
Bence. Újonc egyéni: 1. Nagy 
Máté, 2. ifj. Dobó István.

Újdonságként játékos ver-

senyszámokat is beiktattak 
a programba. Elsőként min-
denki a „suta” kezével ját-
szott. Női egyéni: 1. Varga Pet-
ra. Férfi egyéni: Dobrai István. 
Vegyes páros: 1. Varga Petra – 
Lócsi Sándor, 2. Albert Ildi-
kó – Nagy Sándor, 3. Soltész 
Nagy Ibolya – Csornai Csaba.

Az utolsó játékos verseny-
szám az úgynevezett körfor-
gó volt, amelyet Csornai Csa-
ba nyert. A versenyszámok 
között egy közös ebédet fo-
gyasztottak el a szakosztály 
tagjai, amely előtt rövid érté-
kelés hangzott el a szakosztály 
éves, ill. őszi szezonbeli mun-
kájáról.

Összességében a szakosz-
tály igen eredményes évet és 
szezont zárt, mivel mindkét 
csapat – NB II., Megyei I. és 
II. osztályú – az élmezőnyben 
zárt és az utánpótlás korúak 
is eredményesen szerepeltek a 
versenyeken.

B. I.

Évzárás az asztalitenisz 
szakosztálynál

PÁLYÁZAT
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 
pályázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

GAZDASÁGI  ÜGYINTÉZŐ.

Betöltéséhez szükséges feltételek:
 - Szakirányú középfokú vagy főiskolai végzettség
 - Mérlegképes könyvelői, raktárkezelői végzettség előnyt 

jelent az elbírálásnál
 - Számítógépes ismeret (world, excel)
 -Büntetlen előélet.
Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogállá-

sáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.

A pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázó szakmai ön-
életrajzát, végzettségét, képzettségét igazoló okiratok má-
solatát.

Az állás betöltésének várható időpontja: 2014. 02. 03.
Jelentkezni írásban, 2014. 01. 30-ig lehet az alábbi címre:
Városi Önkormányzat Városgondnoksága
5300 Karcag, Villamos u. 109.
e-mail cím: vgkarcag.munkaugy@gmail.com
Tel: 59/311-411 Fax: 59/311-538


