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A kézirat tanúsága szerint 
Kölcsey Ferenc 1823. janu-
ár 22-én fejezte be a Hymnus 
a magyar nép zivataros szá-
zadaiból című versét. A költe-
mény először 1828-ban jelent 
meg, s 170 éve, 1844-ben ír-
ta hozzá a zenét Erkel Ferenc, 
s a megzenésített verset még 
ugyanezen a nyáron a Nem-
zeti Színházban mutatták be 
először. Bár hosszú idő óta ez 
a magyar állam himnusza, de 
hivatalosan csak negyedszá-
zada került be az Alkotmány-
ba, s ettől az évtől lett január 
22. a Magyar Kultúra Napja, 
a nemzet szellemi értékeinek, 
hagyományainak az ünne-
pe. Karcagon – kapcsolód-
va az országos gyakorlathoz – 
már esztendők óta többnapos 
eseménysorozatot rendeznek 

a Magyar Kultúra ünnepén, 
amelynek köszöntésére most 
január 20-án a Déryné Kultu-
rális Központ színháztermé-
ben került sor.

Az ünnepet és az ünneplő-
ket Györfi Sándor szobrász-

művész köszöntötte, aki előbb 
hosszan ismertette a magyar 
tudomány és művészet nem-
zetközileg is elismert művelő-
it és eredményeit, majd a szű-
kebb pátriáról szólva kije-
lentette: „Ha a Nagykunság 
művelődéstörténetére, kultú-
ratörténetére visszatekintünk, 
méltán lehetünk büszkék 
karcagi születésű elődeink-
re. Nem csak Györffy István-
ra, hanem a Karcagújszállási 
Carceus Mártontól kezdve 
– aki a Nagykunság első ál-
talunk ismert orvostudósa 
és alkalmi költője volt – Ko-
vács Mihályra, aki Washing-
ton ezredese és a Charlestoni 
csatában esett el 1779-ben. 

A Magyar Kultúra Napja eseményei 
Karcagon

Folytatás a 4. oldalon

KÖZMEGHALLGATÁS
Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere értesíti a város la-
kosságát, hogy 

2014. január 30-án (csütörtökön) 
15 órai kezdettel

a Karcag Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

közmeghallgatással egybekötött 
ülést tart 

a Városháza 1. sz. tanácskozótermében. (Karcag, Kossuth tér 1.).
A testületi ülésen – „Előterjesztés Karcag Városi Önkormányzat 
2014. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezethez” című napiren-
det közmeghallgatással egybekötve tárgyalja – az állampolgárok 
és szervezetek képviselői közérdekű kérdést, javaslatot tehetnek.
A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel várunk.

Karcag, 2014. január 13.
Dobos László
polgármester

A Szajol-Püspökladány kö-
zött végrehajtott vasútfejlesz-
tés keretében, az ország egyik 
legveszélyesebbnek tartott 
vasúti átkelője helyén épült 

meg a karcagpusztai felüljá-
ró. A 4. sz. főút felett átíve-
lő 113 méter hosszú, 9,6 méter 
széles vasúti felüljáró 1,3 mil-
liárd forint ráfordítással való-
sult meg. Célja, hogy a főút-
vonalat és a vasúti fővonalat 
külön szinten keresztezze. A 
fejlesztés része annak a vidék-
fejlesztési programnak, ami 
a nemzeti kormány számá-
ra fontossággal bír – mond-

ta a felüljárónál pénteken tar-
tott sajtótájékoztatón dr. Fa-
zekas Sándor vidékfejlesztési 
miniszter.

- A felüljáró átadásával lezá-
rult egy hosszú folyamat. Kar-

cag használatba vette az új lé-
tesítményt, amire a közleke-
dőknek, az itt élőknek szüksé-
ge volt.

A tárcavezető szerint az, 

hogy Magyarország job-
ban teljesít, a vidéki embe-
rek életszínvonalában, élet-
körülményeiben is megjele-
nik.

Boldog István útügyi mi-
niszteri biztos szerint az 
utóbbi hónapokban megva-
lósult, illetve elindított fej-
lesztések azt mutatják, hogy 
nagy figyelmet fordítanak 
a biztonságos közlekedésre. 

Dobos László polgármester 
szerint nagyon fontos a ke-
leti országrész infrastruktu-
rális fejlesztése, benne pl. a 
4. sz. főút négysávossá bőví-
tése.

Fontos térségünk 
infrastrukturális fejlesztése

Sajtótájékoztató a karcagpusztai felüljárónál

Karcagi Települési Értéktár
Tájékoztató

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a 274/2013. (XI.27.) „kt” sz. határozatában döntött a Karcagi Települési Értéktár létreho-
zásáról, és megválasztotta a Karcagi Települési Értéktár Bizottságot. Elnöke Györfi Sándor 
Munkácsy- és Mednyánszky-díjas szobrászművész. A Bizottság további tagjai: dr. Bartha Jú-
lia orientalista etnográfus és dr. Nagy Molnár Miklós muzeológus, múzeumigazgató.

A bizottság feladata a települési értékek azonosítása, a helyi értékeket tartalmazó gyűjte-
mény létrehozása, gondozása, valamint kapcsolattartás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ér-
téktár Bizottsággal.

A 114/2013. számú Kormányrendelet lehetőséget ad arra, hogy a Bizottság bevonja mun-
kájába a település lakosságát.

A javaslattétel módjáról a város hivatalos honlapján (www.karcag.hu) találnak bővebb fel-
világosítást.

 Dobos László Györfi Sándor
 polgármester elnök



2 2014. január 24.

Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Kultúra és 
közvetítése
Végig hallgattam és néztem a Ma-

gyar Kultúra Napjának ünnepi műsorát 
a Dérynében – amit valamikor csak per 
„kultúrnak” hívtak. Bár hosszúra sikere-
dett, mert két program követte egymást, 
de nem bántam meg. Az egyik a politikai 
kultúrához kapcsolódott, a másik meg a 
népihez. 

Azt is láttam ugyanis néhány napja a 
Tv-ben, napjaink legfőbb kultúraközvetí-
tőjében, hogy Párizsba nem az „ősz szö-
kött be” hanem egy eltérített(?) kamio-
nos, aki lótrágyát kezdett el rendes vas-
villával lepakolni a francia főváros parla-
mentje előtt. 

Aztán a rend őrei, kb. másfél mázsa 
lószar lerakása után leállították ugyan, el 
is húzott valahová, vagy a farce de police 
emberei vitték el a kamiont? - arról nem 
szólt a fáma. Na, gondoltam magamban, 
ha ez nem ad ötletet a párizsi ’68-as Vö-
rös Dany (aki most az EU parlamentben 
székel – no, nem a mellékhelyiségben!) 
itteni elvbarátainak, akkor semmi. Meg 
úgy elgondolkoztam, hogy tényleg ér-
vényes-e még az, amit Györffy Istvántól 
szoktak volt idézni az ünnepi szónokok? 
(Mármint, hogy „… Európa nem arra kí-
váncsi….”) Ma már nem érvényes sze-
rintem ez a kultúra tágabb fogalmát te-
kintve, ugye, mert a magyar földműve-
lők, amikor tiltakoztak, ők tejet öntöttek 
általában az Országház elé vagy krump-
lit – lévén kulturáltabbak, mint a francia 
gazdálkodó(k). (Ha egyáltalán gazdálko-
dó, nem egy modern heppeninget be-
mutató művészember volt netán a ka-
mion volánja mögött, aki lehet, hogy át-
vette egy „szegedi művész” — nevére 
már nem emlékszem — ama alkotásának 
„eszmei mondanivalóját”, amikor is Szö-
gedében az egyik galériában emberi ürü-
lékeket, szép porcelántányérokon helye-
zett el, valami kommentár kíséretében.) 

Hát igen, mondhatják egyesek: a 
„művelt Nyugat” politikai kultúrájához 
tartozik ez is. Meg pl. az is, ahogy az ot-
tani cigányokkal bánnak zusamenn. Na 
most, legfőbb kultúraközvetítőnk – a 
televisió – azt is bemutatta ám, hogy ke-
leti – ukrán – szomszédaink is milyen 
jobb és bal horgokat vittek be egymás-
nak az ő Dumájukban. Még tán Klicskó 
is megirigyelt egy-kettőt, bár néhányuk 
szemhéja nem könnybe, hanem vérbe 
lábadt. No, nem akarom én Szanyi kapi-
tányt védeni, de ezért – hozzájuk képest 
–  még ő is első áldozó…

Persze, arról nem vagyok meggyő-
ződve, ha öt év múlva hazajön EU-s kép-
viselőségéből  (persze ha megválasztják), 
ő lesz-e majd kulturáltabb, vagy netán a 
föntebb említett Chon Bendit veszi át a 
kapitány magyar kultúráját? Bár azoknak, 
akik együtt énekelték – vagy éneklik – az 
Internacionálét, nincs nemzeti, csak nem-
zetközi kultúrájuk.

- ács -

HÍREKHÍREK
Horgászok figyelem!
Az iroda nyitvatartási ide-

je január 20-ától: hétfőn, csü-
törtökön, pénteken: 14-18 
óráig.

2014.01.20-tól állami és te-
rületi engedélyek válthatók!

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. 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 beszámo-
ló és vezetőség választó köz-
gyűlését 2014. január 31-én 
14 órakor a Városháza (Kar-
cag, Kossuth tér 1.) 1. számú 
nagytermében tartja, melyre 
minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk.

Vezetőség

Pályázat
A Karcag Városi Önkor-

mányzat Képviselő-testü-
lete pályázat útján bérbe-
adásra meghirdeti az aláb-
bi ingatlanát:

 Karcag, Széchenyi sgt. 
87. sz. alatti lakás

Helyiségei: 1 szoba, főző-
fülke, előszoba, hálófülke, 
kamraszekrény, fürdőszo-
ba, WC.

A lakás alapterülete: 33,68 
m².

Komfortfokozat: komfor-
tos.

Közművei: víz, villany.
Fűtési módja: egyedi fűté-

sű.
A fenti pályázat benyújtásá-

nak határideje: 2014. ja-
nuár 29. 16:00 óráig be-
érkezően.

A részletes pályázati feltéte-
lekről érdeklődni lehet a 
Karcagi Polgármesteri Hi-
vatal Költségvetési, Gaz-
dálkodási és Kistérségi 
Irodájában (I. emelet 53. 
sz. iroda, tel.: 59/500-649).

A pályázati kiírás megte-
kinthető a Karcag Városi 
Önkormányzat hirdető-
tábláján, valamint Karcag 
Város honlapján (www.
karcag.hu).

SZÍNHÁZI ELŐADÁS!
A Déryné Kulturális Központ színháztermében

2014. február 21-én, pénteken 19 órától

Barillet - Grédy:
A kaktusz virága

zenés komédia
Nádas Gábor – Szenes Iván slágereivel

Jegyárak: 1-10 sor, erkély páholy: 2.500,- Ft. 
11-19 sor: 2.200,- Ft.
erkélyszék: 1.900 Ft.

Jegyek 2014. január 28-tól válthatók az I. emeleti 
irodában.

Bővebb információ: 59/503-224/13. mellék telefonon.

Köszönet 
2013. december 18-án a Kováts Mihály Tagiskola 2. b osz-

tályos tanulói és Sántháné Karászi Julianna napközis tanító 
néni karácsonyi műsort adtak elő a Horváth Ferenc úti Idő-
sek Otthonában. A műsor vendége volt Dobos László pol-
gármester úr, Pánti Ildikó képviselő asszony, Molnár Pál 
képviselő úr és Hodos Gizella otthonvezető is.

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni Sántháné 
Karászi Julikának a gyerekek színvonalas felkészítéséért.

Kováts Mihály Tagiskola 
2. b osztályos szülők

Az elmúlt év márciusában 
bekövetkezett hóhelyzet, va-
lamint a júniusi árvíz a ko-
rábbiaktól hatékonyabb meg-
oldás kidolgozását tették 
szükségessé a lakosság azon-
nali, naprakész, ugyanakkor 
célzott tájékoztatására. En-
nek érdekében a BM Orszá-
gos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság a Rádiós Segély-
hívó és Infokommunikációs 
Országos Egyesülettel és a 
Microsoft Magyarország 
Kft.-vel kifejlesztett egy mo-
bil eszközökre optimalizált új 
alkalmazást, amely a közön-
ségszavazatok alapján a ve-
szélyhelyzeti értesítési szol-
gáltatás – VÉSZ elnevezést 
kapta.

A VÉSZ segítségével az okos 

telefonnal rendelkezők azon-
nal tájékozódhatnak a lakó-
helyük, az úti céljuk által érin-
tett területek, figyelt útvo-
nalak, megyék, vagy akár az 
egész ország aktuális helyzeté-
ről, a kiadott figyelmeztető és 
riasztási jelzésekről.

Az alkalmazást letöltő fel-
használó beállíthatja ma-
gának, hogy Magyarország 
mely területéről kér azonna-
li értesítést mobil eszközé-
re. Kijelölheti a lakóhelyéhez 
igazított értesítési zónát, egy-
egy megyét, a nagyobb hazai 
tavak környékét, vagy akár az 
egész országot is. A VÉSZ ké-
pes arra is, hogy a mobil esz-
köz GPS berendezésének se-
gítségével figyelje a felhasz-
náló aktuális helyzetét, és eh-

hez viszonyítva küldi az adott 
területre érvényes értesíté-
seket az okos készülékre. A 
szolgáltatás háromfokozatú 
értesítést tud küldeni, a fel-
használó tetszés szerint ki-
választhatja, hogy csak a ri-
asztásokról, a figyelmezteté-
sekről, vagy pedig minden-
ről, így a tájékoztatásokról is 
kér-e értesítést.

Az ingyenesen letölthe-
tő alkalmazás az Android, 
az iOS és a Windows Phone 
operációs rendszerekre egy-
aránt elérhető, teljesen díj-
mentesen. További informá-
ciók találhatók a http://www.
katasztrofavedelem.hu/in-
dex2.phppageid=lakossag_
veszelyhelyzeti_tajekoztato_
rendszer honlapon.

Veszély esetén segít a VÉSZ
Ingyenesen mobilalkalmazás tájékoztat a riasztási jelzésekről

Közérdekű 
felhívás

Egy zsemleszínű tacs-
kó-foxi keverék kankutya 
keresi és várja gazdáját a 
Városgondnokság Gyep-
mesteri telephelyén. Se-
gítőkész emberek találtak 
rá az Ókatolikus temető-
ben a sírok között legyen-
gült, kiéhezett állapotban. 
Gondozásba vették – gon-
doskodván a további sor-
sáról. A kutya egészséges, 
külső sérülései nincsenek, 
készségesen fogadja az 
emberek közeledését.

Kérjük, segítsenek a ku-
tya gazdájának megtalálá-
sában vagy új gazdi jelent-
kezését is szívesen fogadja.

Hálás köszönettel:
a „megtalálók”

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a református 

általános iskola iránt érdeklő-
dő kedves szülőket arról, hogy 
a 2014/2015-es tanév 1. osztá-
lyába lehet jelentkezni.

A Jelentkezési lapok átvehe-
tők az iskola titkárságán mun-
kanapokon 7:30 – 15:30 óráig.

Szeretettel várjuk az érdek-
lődő szülőket!

Iskolavezetés
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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 változott:

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

Tájékoztatás
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztjuk Önöket, hogy a Központi Statisztikai Hiva-

tal Debreceni Igazgatósága Karcag településen a KSH elnö-
ke által 2014. évre engedélyezett önkéntes adatszolgáltatá-
son alapuló lakossági adatfelvételeket végez.

A felvételek Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 
szerint nyilvántartási száma és neve:

„1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei”
„1942 A lakosság utazási szokásai”
„2153 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfel-

vétel, havi naplóvezetés”
„2154 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfel-

vétel, havi naplóvezetéshez kapcsolódó éves kikérdezés”
„2003 Felmérés a háztartások információs és kommuni-

kációs technológiai (IKT) eszközök használatáról”.
Az összeírási munkát megbízási szerződéssel rendelkező, 

igazolvánnyal ellátott számlálóbiztosok végzik. A mintavé-
tel reprezentatív, vagyis a címek kijelölését véletlenszerű ki-
választással hajtják végre. 

Az adatokat a Statisztikai és az Információs önrendel-
kezési jogról és az információ szabadságról szóló törvény 
alapján bizalmasan kezelik, azokat kizárólag statisztikai cé-
lokra használják fel.

Karcagi Polgármesteri Hivatal

2014. január 24-én 
(pénteken) 

20:00 órakor

Koncert 
az Ifjúsági 

Házban

DECADENCE

KONTROLLZÉ

DYING WISH

Jegyár: 500.- Ft

Meghívó
Aprólábak Néptánc Gála

2014.
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves Családját 2014. febru-
ár 1-jén (szombaton) 15 órára a Madarász Imre Egyesített 
Óvodában működő tehetség csoportok 8. Gála műsorára.
Helyszín: Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár színház terme.
A rendezvény fővédnökei: 
Dr. Fazekas Sándor, vidékfejlesztési miniszter,
Dobos László, Karcag város polgármestere
Köszöntőt mond: Dr. Fazekas Sándor, vidékfejlesztési mi-
niszter.
A műsorban fellépnek: 

- Pacsirta citerakör
- Nagy Roland, Bucsai Árvalányhaj kamara táncegyüttes 

vezetője
- A Csokonai úti tagóvoda Aprólábak és Búzavirág tehet-

ség műhely csoportjai
- Kuthen úti tagóvoda - Palánta tehetségműhely csoportja
- Táncsics krt. 17. sz. óvoda - Mákszem tehetségműhely 

csoportja
- Pántlika Táncház - Püspökladány tehetséggondozó mű-

hely
- A Nagykun Református Általános Iskola Csillagrózsa 

Hagyományőrző néptánccsoportja
- Karcagi Általános Iskolai Központ Györffy István Tag-

intézmény néptánccsoportja
A rendezvény ideje alatt az első emeleten a Nagykunsági 
Népművészek Egyesületének kiállítása tekinthető meg.

A karcagi szimfonikusokról a Kultúra 
Napján

A Karcagi Szimfonikus Ze-
nekar 2013-ban ünnepel-
te fennállásának 20. évfordu-
lóját, s a tavalyi éve ennek a 
szellemében telt. A muzsiku-
sok lelkesedése érthető is, hi-
szen két évtized hivatásos ze-
nekartól is szép teljesítmény, 
egy kisvárosi amatőr együt-
testől pedig több, mint dicsé-
retes – mondja Plósz Csilla, 
aki az Erkel Ferenc Művésze-
ti Iskola igazgatójaként, a he-
lyi szimfonikusok vezetője.

- A zenekar május 25-én 
rendezte meg azt a jubileu-
mi hangversenyét, ahol telt 
ház előtt mutattuk be az el-
múlt két évtized gazdag re-
pertoárjának közkedvelt da-
rabjait, főként nyitányo-
kat, keringőket, opera- és 
operettrészleteket. Az ünne-
pi műsort úgy válogattuk ösz-
sze, hogy tükrözze a zene-
kar „munkásságának” főbb 
irányvonalait. Az egyébként 
már az alapítók egyik célki-
tűzése volt, hogy igényes, de 
ugyanakkor szórakoztató, 
könnyed muzsikát vigyünk a 
közönség elé.

- Azt hiszem az igényes re-
pertoárnak köszönhető az, 
hogy általában telt házas kon-
certekre emlékszem.

- A közönségünk mindig 
hűségesen látogatta a hang-
versenyeinket, amit nagyon 
köszönünk. Érdeklődésük-
re, megtisztelő figyelmükre 
és támogatásukra az elkövet-
kezőkben is számítunk. A ju-
bileumi hangversenyen a kö-
zönségről és a támogatókról 
is megemlékeztünk, hiszen az 

eredményes működéshez na-
gyon sok segítséget kaptunk. 
Szeretném felhívni a figyel-
met arra, hogy 2011-ben meg-
alakult a Kun Orgonda Zene-
barátok közhasznú Egyesü-
lete, amelynek alapszabályá-
ban fontos tétel többek között 
a szimfonikus zenekar támo-
gatása.

A szimfonikusok egyéb-
ként stabil gárdát alkotnak, 
mert nekem úgy tűnik, az ar-
cok két évtized alatt nem na-
gyon változtak, legfeljebb 
újabb tagok érkeztek. Plósz 
Csilla megerősít, így van, az 
alapítók közül – egy fő kivé-

telével – valamennyien ta-
gok ma is, és persze sokan ér-
keztek időközben, hiszen az 
utánpótlás a zeneiskola jóvol-
tából – reméljük hosszú távra 
– biztosított. A stabil közös-
ség alapja, mondja az igazga-
tónő – elsősorban a zene és a 
közös zenélés iránti elkötele-
zettség.

- Sokan gyermekkoruk óta 
muzsikálnak, s az igény er-
re azokban is elevenen él, akik 
nem lettek zeneművészek. Itt 

a városban a szimfonikusok 
által megteremtődött a lehető-
sége, hogy ezt az élményt fel-
nőtt korban is gyakorolják, és 
ezért aki eljön hozzánk, az szí-
vesen vesz részt a felkészülés-
ben, a zenekari munkában és 
hát azt hiszem, így nagyon jó 
közösségről is beszélhetünk.

A Karcagi Szimfonikus ze-
nekar hosszú idő óta évi két 
koncertet ad. Így lesz ez 2014-
ben is. Legközelebb a tavasz 
folyamán, később a Nagy-
kunsági Kulturális Napokon, 
esetleg egy őszi eseményként 
lépnek a közönség elé.

Elek György
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„Vegyétek szemügyre az ősi 
utakat és kérdezősködjetek a 
régi ösvényekről: melyik a jó 
út? És azon járjatok.” - mond-
ta Jeremiás próféta.

Himnuszunk születése nap-
ját, január 22-ét legújabb ko-
ri történelmünk avatta a Ma-
gyar Kultúra Napjává. Zivata-
ros századunk ellenére Him-
nuszunk megmaradt, és azóta 
is büszkén énekeljük, mert 
magyarnak lenni büszke gyö-
nyörűség! Hálaadással tölthe-
ti el a szívünket az a tény is, 
hogy Magyarország Alaptör-
vényének első sorai is a ma-
gyar Himnuszt idézik.

Január 22-e az a nap, ami-
kor főhajtással emlékezhetünk 
meg legfontosabb közös kin-
csünkről, 

kultúránkról, amely egy ki-
csit megkülönböztet bennün-
ket más népektől.

Az évfordulóval kapcsola-
tos megemlékezések alkalmat 
adnak arra, hogy nagyobb fi-
gyelmet szenteljünk évezre-
des hagyományainknak, gyö-
kereinknek, nemzeti tudatunk 
erősítésének, hogy felmutas-
suk és továbbadjuk a múltun-
kat idéző tárgyi és szellemi ér-
tékeinket. Meg kell őriznünk 
kultúránk örökségét és át kell 
adnunk az utánunk követ-

kezőknek. Fontos a közösség 
és az egyén viszonya a kultú-
ra területén. A közösség szá-
mára a kultúra erőforrás, be-
lőle származnak azok az ener-
giák, amelyek egy várost, egy 
nemzetet fenntartanak, telje-
sítményre sarkallnak.

A magyar kultúra napja te-
hát az összetartozás ünnepe 
is. Az emléknapon országszer-
te számos kulturális és művé-
szeti rendezvényt tartottak. 
Városunkban is tartalmas, 
színvonalas rendezvénysoro-
zattal emlékeztek az ünnep-
re. Református általános isko-
lánk tanulói a nagytemplom-
ban megtartott magyar kultú-
ra napi ünnepi hangversenyen 
vettek részt.

Magyar nyelvünk, népmű-
vészetünk, irodalmi, zenei, 
képzőművészeti hagyománya-
ink, épített örökségünk köte-
leznek minket a méltó folyta-
tásra. Meg kell köszönnünk és 
meg kell becsülnünk a magyar 
kultúráért, a magyar nyelvért 
dolgozó emberek és közössé-
gek elhivatottságát, minden-
napi helytállásukat és erőfe-
szítésüket. 

Kodály Zoltán szavait idé-
zem: Nincs megalkuvás a ma-
gyarságban és művészetben!

Földváriné Simon Ilona

Magyar Kultúra Napja

Együtt ünnepeltünk!

Karczag Vilmos újságíró-
színigazgatóra, aki 1901-től 
Bécsben sok Lehár és Kálmán 
operettet indított el a világsi-
ker útján, egészen Mándoky-
Kongur István turkológu-
sig, aki a kun nyelvi emléke-
ink fáradhatatlan gyűjtője, 
kun őseink, rokonaik kuta-
tója volt. (Tragikusan, fia-
talon elhunyt tudósunk né-
hány nap múlva, február 10-
én lenne 70 éves.) Immár 
Körmendi Lajos, József At-
tila-díjas írónk is a mennyei 
„barbaricum” táltos pegazu-
sát nyergeli valahol a felső vi-
lágba.

És most bajban vagyok, 
ugyanis, ha mindenkit fölso-
rolnék, akkor talán itt lehet-
nénk reggelig, mert bizony 
meg kellene említeni Új Pé-
tert, Németh Gyulát, Gaál 
Lászlót, Szücs Sándort, Kán-
tor Sándort, Antalffy Gyu-
lát, Pap Bélát, Kátai Gábort, 
Örsi Imrét, Kertész Józse-
fet, Tankó Csabát, Bod Lász-
lót, a Kása családot, Gombos 
Imrét, Varró Jánost, Szen-
tesi Tóth Kálmánt, idős és 
ifj. Szabó Mihályt, Szita Ru-
dolf cigányzenészt, Séllei 
Lászlónét, aki városunk ut-
caneveit gyűjtötte kötetbe, 

Filep Istvánt, Varga Józse-
fet, Demjén Lajosnét, a drá-
ga emlékű Annuska nénit, Sz. 
Nagy Istvánt... 

Láthatják mennyire héza-
gos így is a fölsorolás, még az 
elhunyt karcagi elődeink sem 
férnének el egy vagy két ol-

dalon. És még szó sem esett a 
híres juhászokról, csikósok-
ról, de még a búbos kemen-
cék készítőiről, kertkultú-
ránk, rizstermesztésünk, nö-
vénynemesítésünk neves és 
névtelen művelőiről, akik bi-
zony mind-mind hozzátettek 
szűkebb-tágabb hazánk mű-
velődéséhez, kultúrájához. És 
akkor hol van még az egész 
Nagykunság? Talán mégsem 
csak a bőgatyából és fütyülős 
barackból áll a magyar kultú-

ra, mint ahogy azt a világgal 
el akarják hitetni!

Egy nagyon fontos dolog-
ra fölhívnám a figyelmüket. 
Mi, akik most itt vagyunk, 
egytől-egyig, mi mindnyájan 
hozzáteszünk valamit a vá-
rosunk, valamint a Nagykun-

ság, sőt a magyarság kultú-
rájához. Mert ne dőljünk be 
annak a hazugságnak, hogy 
vannak, akik művelik és van-
nak, akik csak fogyasztják a 
kultúrát. Ugyanis a kultúrát 
nem lehet fogyasztani! A kul-
túrát csak művelni lehet.”

A megemlékezést követően 
Berecz András és Berecz Ist-
ván Apja-fia című műsorát 
láthatták a jelenlévők.

Elek György

A Magyar Kultúra Napjá-
nak szentelt rendezvénysorozat 
egyik eseménye lett Kabai Lász-
ló képzőművész-tanár tárlata, 
amelyet a Györffy István Nagy-
kun Múzeumban nyitott meg 
kedden délután Hézső Ferenc 
Munkácsy-díjas festőművész.

Kabai László a nyugtalan, kí-
sérletező, magát több képzőmű-
vészeti műfajban kipróbáló al-
kotók közé tartozik. Harminc 
éve fotóval kezdte – és folytat-
ta is, hiszen fotográfiái tárlatá-
nak az ősszel adott helyet a mú-
zeum. Közben – vagy húsz éve 
– a határról készített jobbnál-
jobb rajzokat. Aztán több kül-
földi tanulmányút után az olaj-
festmények, a tájképek tárlata 
következett. 

- Milyen élmények, tapaszta-
latok után cserélted a ceruzát az 
ecsetre? Mert a tájakba való fel-
oldódás – mint téma – azért meg-
maradt.

- Hosszú évekig tanulmányoz-
tam a művészetet, kísérleteztem, 
ahogy mondtad is, rajzokkal. Ké-
sőbb elkerültem egy-két művész-
telepre, megismerkedtem pár fes-
tőművésszel, képzőművésszel és 
elvégeztem két főiskolát. A sok-

féle tapasztalat nyomán tárul-
koztak ki előttem a színek, tehát 
a vonalak, foltok, pontok után 
felismert új lehetőségek És szép 
lassan érdekelni kezdett a szí-
nek világa. A táj, mint téma vi-
szont maradt, gondolom azért, 
mert ez a legnagyobb élmény. 
Minden kép a természetből in-

dul ki, hiszen ez az a közeg, ami-
vel nap, mint nap kapcsolatba 
vagyunk. Inspirációt csak a léte-
zésből tudsz kialakítani. Abból, 
hogy levegőt veszel, vagy meg-
érzed, hogy fúj a szél, esik az eső 
vagy hogy szétnézel a toronyból. 
És ebből, ezekből az élményekből 
felépítesz magadnak egy szub-
jektív belső világot, amiből ki-
alakulhat egy művészet is. L’art 

pour l’art. A művészet önmagá-
ért van, mondja a francia. Nos, 
nekem a táj meghatározó volt. 
Sokáig festettem alföldi tájakat 
és az évek alatt szép lassan össze-
állt a fejemben egy „magánmito-
lógia” vagy filozófia, a vélemény 
a világról. És ekkor már nem az 
a lényeg, hogy a tájat éppen úgy 

fesd meg, ahogy az kinéz,  ha-
nem adj neki egy filozófiát, egy 
újfajta teremtési procedúrát.

- S a kezdeti tájképek után az 
újabb lehetőség, amit a virágzó 
szilvafa hozott el.

- Hát igen. Sokan megpró-
bálták már megfesteni a tava-
szi virágzást. A műtermem ab-
laka előtt áll, s az egyik tavasz-
szal nekiláttam megörökíteni a 

szilvafa igazságát, de nem azt, 
hogy milyen most a szilvafa, ha-
nem a lényegét, hogy melyek az 
erőviszonyai, tehát leképeztem 
magamban a szilvafa ikonját. 
Többször is megnéztem, leraj-
zoltam naturalisztikusan, aztán 
egyszer csak összeállt bennem, 
egy teljesen új látásmódban, 
amihez persze a színeket is meg 
kellett keresni, meglátni az igazi 
színkonstrukciót. Ez így együtt 
hozta ki a képben az erőt és a ta-
vaszi rügybontás, virágzás moz-
galmasságát.

- Van az új képeknek egy má-
sik vonulata, pl. az, amiben meg-
fogalmaztad, hogy neked mit je-
lent Karcag.

- Az én Karcagom kicsit szür-
realista, kicsit kubista alko-
tás. Az is egy felbonlott kép, 
ikonisztikus, megvan a maga 
körforgása a felkelő naptól a le-
nyugvó csillagokig. Ott van ben-

ne a parasztemberek világa és a 
városiaké is, tele szimbólumok-
kal. Tehát van benne egy szelle-
mi és egy anyagi állapot. Ugyan-
akkor végtére is realista elemek-
ből áll össze.

- Ez a kísérletezés, az újabb irá-
nyok keresése folytatódik még?

- Folytatódik, csakhogy ez – 
nem is kicsit – időigényes mun-
ka, főleg úgy, hogy mellette fo-
tografálok, filmkészítő műhelyt 
vezetek, nemrégiben Kisújszállá-
son volt tárlatom és közben még 
tanítok is.

- Hány év terméséből válogat-
tál?

- Az utóbbi három-négy évből, 
a régebbiekből nincs itt egy kép 
sem. Készülnek azonban az újab-
bak, hiszen örök tanulás az éle-
tünk.

A tárlat április 26-ig tekinthe-
tő meg.

Elek György

Kabai László képzőművész-tanár tárlata 
a Györffy István Nagykun Múzeumban

Folytatás az 1. oldalról

A Magyar Kultúra Napja eseményei 
Karcagon
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Németh Mihály az elég él-
ménytelen fővárosi időzés 
után Kenya északi területe-
ire indult a Naivasha-tó és a 
Hell’s Gate (azaz a Pokol Ka-
puja) nevezetű nemzeti par-
kok megtekintésére.

- Az utazás nagyon hasonla-
tos az arab országokban meg-
szokott gyakorlathoz. Ugyan-
is Nairobi bármelyik utcasar-
ka potenciális buszpályaud-
var. A busz neve ott matatu, 
ami egy tizenegynehány férő-
helyes mikrobusz. Van hoz-
zá egy sofőr és egy felhajtó, 
aki teli torokból üvölti, a fe-
héreknek meg papírra felír-
va mutogatja, hogy a járgány 
hová megy. Nagyon prakti-
kus, úgyhogy kb. kettő perc 
volt megtalálni a Naivashába 
menő buszt. Ez addig nem in-
dul, amíg meg nem telik, va-
gyis a 10 férőhelyre nincsen 
legalább 20-25 utas. Ez is jó 
volt, hamar telt ház lett és ne-
kivágtunk a 150-200 kilomé-
teres útnak. Megdöbbentő él-
mény volt, hogy az út minősé-
ge aránylag jó, olyasmi, mint 
a bucsai út. Buszról lévén szó, 
ami itt is meg ott is megállt, 
le meg felcuccoltak az utasok, 
de kétésfél-három óra alatt 
Naivashában voltunk. No, az 
egy igazi afrikai porfészek, de 
van kórháza és postája is. Mi-
vel a busz a posta előtt tett le, 
rögtön feladtam néhány ké-

peslapot. Ez volt 2012 no-
vemberében és az egyik lap (a 
négyből az egyetlen) 2013 au-
gusztusában meg is érkezett 
a munkahelyemre. (Lehet ke-
nyai hosszútávfutó hozta.) 
A városban semmi látniva-
ló nincs. A nemzeti park a tó, 
amely a benne élő legnagyobb 
kenyai víziló populáció miatt 
lett védett érték. Pár kilomé-
terre fekszik, de a partján van 
egy másik, nagyon pici telepü-
lés igen szegényes viskókkal, 
ám egész jó szállással a turis-
táknak. Ez a WMCA, ami tu-
lajdonképpen átmenet a klasz-
szikus szállás, meg a kemping 
között: hagyományos kör ala-
kú afrikai kunyhók (az otta-
ni nevük banda), viszonylag 
olcsón. A tó partján erősára-
mú villanypásztor tartja visz-

sza az éjjel legelni járó vízilo-
vakat, amik amúgy szinte lát-
hatatlanok, mert benn élnek a 
tófelület mélyén, távol a part-
tól. Szerveznek is méregdrága 
csónaktúrákat befelé, de mert 
az utas viseli annak a kocká-
zatát, hogy a vízilovak éppen 
elhúzódtak valahová, és nem 
látni egyet sem, inkább nem 
vízitúráztam. Tudtam, hogy 
másutt majd látni fogok ilyen 
jószágot. De jobban is érdekelt 
az innen pár kilométerre lé-
vő Hell’s Gate, már csak azért 
is, mert az egyik olyan nem-
zeti park, amit gyalog, illetve 
kerékpárral is be lehet járni. 
Rengeteg állat van, de ragado-
zók nincsenek. Igaz így sem 
veszélytelen, mert a kafferbi-
valy nem egy könnyű termé-
szetű jószág, még az oroszlánt 
is lerendezi, ha úgy jön ki. A 
bejáratnál – több tájékoztató 
tábla mellett – egy karóra tű-
zött bivaly koponya jelezte is, 
hogy a kafferbivaly nem játék, 
nem szabad velük szórakozni.

A Hell’s Gate-be motorral 
jutottam el, a szállásadóm tu-
lajdonosa kerített valami isme-
rősét, egy kétméteres atyafit, 
és ő nem is olyan sokért elvitt 
a terület bejáratához, meg a vé-
gén vissza is jött értem. Húsz 
dollár volt a belépő, tehát olcsó 
nemzeti parknak számított, 
mert később az Amboseliben, 
a Kilimandzsáró alatt már 
nyolcvan dollárt fizettem.

A Hell’s Gate-t egyedül, gya-
log vagy kerékpáron is be lehet 
járni, béreltem tehát egy egész 
jó biciklit és nekivágtam. Sok 
zebra van ott, a végére egészen 
átlagos látnivalóként járkáltak 
ott az út mellett. Nagy szám-
ban élnek itt a Thomson meg 
a Grant gazellák, de vannak 
impalák és víziantilopokkal 
is találkoztam. Beljebb, ahol a 
magas fűvel benőtt rész ligetes-
re váltott – kezdett egyre érde-
kesebb lenni az egész, le is áll-
tam fotózni. Csinálom a képe-
ket és akkor az egyik fatörzs el-
mozdult.

(folytatjuk)
Elek György

„Jó lesz nekem Kenya is”– 2. rész

A tóban vízilovak, a parton bandatáborA második világháború kitöré-
séig így emlegette a köznyelv az el-
ső világháborút. Az idén lesz száz 
éve, hogy kitört és négy év alatt 15 
millió ember életét követelte. Min-
den addiginál nagyobb embertö-
meg vett részt az öldöklésben, rá-
adásul a technika rohamos fejlő-
dése egyre modernebb és hatá-
sosabb fegyverek bevetését tette 
lehetővé. Elég ha csak a harcko-
csik, messze hordó ágyúk, és a 
géppuska megjelenésére gondo-
lunk.

Ez a háború jelentősen átrajzol-
ta nem csak Európa, hanem a vi-
lág térképét is. A gyarmatbiro-
dalmak növekvő termelése a te-
rületi terjeszkedés igényét, vagy 
még inkább kényszerét vonta ma-
ga után már a 19. század végén, hi-
szen a gazdasági növekedés fenn-
tartásához újabb piacokra és ezzel 
együtt új nyersanyaglelőhelyek-
re volt szükségük. A legnagyobb 
gyarmattartónak az Egyesült Ki-
rályság és Franciaország számított, 
de az olaszok és a spanyolok is ren-
delkeztek kisebb, azonban straté-
giailag fontos észak-afrikai terüle-
tekkel. Németország ugyan jelen-
téktelen területeket birtokolt, de 
1871-es egyesítése után hamarosan 
Európa vezető gazdasági és kato-
nai hatalmává nőtte ki magát, ten-
geri flottájának nagyarányú bővü-
lésével pedig fenyegető kereskedel-
mi konkurenciát jelentett mások 
számára. Oroszország és a török 
politika is befolyást akart szerezni 
a világtengereken, miközben a tá-
vol-keleten Japán próbált terjesz-
kedni. (Az Egyesült Államok ek-
kor még távolságtartással kezelte 
az európai helyzetet.)

Az akkori legnagyobb gyarmat-
tartók tehát védeni kényszerültek 
érdekeltségeiket, míg Németor-
szág egyértelműen területszerzés-
re törekedett. Nem véletlen, hogy 
legelső és legfőbb szövetségese a 
nyelvi és kulturális alapon legkö-
zelebb álló Osztrák-Magyar Mo-
narchia lett. Ez elsősorban orosz-
ellenes szövetség volt. A külön-
böző érdekek mentén szerveződő 
szövetségek (a későbbi antant és a 
központi hatalmak) már a 20. szá-
zad első éveiben körvonalazódtak, 
kialakultak.

Az korabeli, gyarmati alapon 
formálódott világrendet, érde-
keltségi rendszert viszont hábo-
rú nélkül nem lehetett megváltoz-
tatni. (Itt szükséges megjegyezni, 
hogy ekkor még szinte az egész vi-
lágot európai érdekeltségek hálóz-
ták be. Az Egyesült Államok, vagy 
Kína nem számítottak nagyhatal-
maknak.) A háború tehát a világ 
újrafelosztásáért indult, de a ki-
robbantó, vagy közvetlen oka az 
osztrák trónörökös meggyilkolása 
volt. Magyarországnak semmilyen 
érdeke nem fűződött egy hábo-
rú kirobbantásához, de a monar-
chia részeként a német és osztrák 
szövetség nyomására belesodró-
dott a világégésbe. 1914. június 28-
án Szerbiában merénylet áldozata 

lett Ferenc Ferdinánd és felesége. 
Ez visszafordíthatatlan eseménye-
ket indított el. Gróf Tisza István 
mindent elkövetett annak érdeké-
ben, hogy Magyarország ne lép-
jen hadba, de a merényletet köve-
tő koronatanácson leszavazták és 
nem egészen egy hónap elteltével 
megtörtént a hadüzenet. Néhány 
hónap leforgása alatt a különbö-
ző szövetségesek egymás után áll-
tak csatasorba – ki-ki a saját érde-
kei szerint. Négy év alatt 15 millió 
ember veszett oda. Ebben a civil 
áldozatok is benne vannak akiket 
egyes területeken az éhínség és a 
spanyolnátha is megtizedelt. A há-
ború alatt 530 965 magyar katona 
halt hősi halált.

A ’90-es évek közepén nyuga-
ton és itt keleten is egyre több tör-
ténész kezdte újra kutatni az el-
ső világháború időszakát. Ter-
mészetes volt ez az igény, hiszen 
a hidegháború korszakát és ke-
let-európai rendszerváltást kö-
vetően újra tisztázni kellett bizo-
nyos eseményeket, összefüggése-
ket. Olyanokat, amelyek egyrészt 
a második világháború után fe-
ledésbe merültek, másrészt ame-
lyeket például a kommunizmus 
idején hiányosan és torzítva ta-
nítottak, vagy épp elhallgattak. 
Ilyen lényeges kérdés volt gróf Ti-
sza István és Magyarország szere-
pe a háborúban, valamint a hábo-
rút lezáró békeszerződések. Tisza 
még akkor is különbékére töreke-
dett Szerbiával, amikor a monar-
chia jelentősebb katonai sikereket 
ért el. Ezért képes volt az osztrá-
kokkal és II. Vilmos német csá-
szárral is szembeszállni. Magyar-
országnak nem voltak gyarma-
tai és területszerzési igényei sem. 
Ezért tiltakozott Tisza a hadba lé-
pés ellen, de a fentebb említett 
koronatanácson érdekes módon 
olyan nemzetiségi politikusok 
is leszavazták, akik akkor még a 
császár oldalán a háború mellett 
voksoltak, de a háborút követően 
hazáik már a győztesek között so-
rakoztak fel. Jó néhány ezek kö-
zül Magyarország háborús sze-
repét félre magyarázta, torzította 
és eltúlozta a világ közvéleménye 
előtt. Az pedig ma már nyilván-
való, hogy a békerendszer igaz-
ságtalanságai – amelyek legin-
kább hazánkat sújtották – csak 
két évtizedre biztosítottak békét, 
de egyértelműen a második világ-
háború kitöréséhez vezettek.

Az előbb megjegyeztem, hogy 
az USA és Kína akkoriban nem 
számítottak igazán nagyhatal-
maknak. Bár mindkettő gazdag 
volt már akkor is ásványkincsek-
ben, nyersanyagokban, de saját 
erejüket a két világégés követ-
keztében, és az azt követő évtize-
dekben tudták igazán felmérni. 
Különösen az Egyesült Államok 
profitált nagyot a háborúzásból. 
Kína pedig az elmúlt harminc 
évben nőtt gazdasági világóriás-
sá.

-dh-  

A nagy háború
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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%
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Ingatlan
Karcagon, a városközpont-
ban 130 m²-es kertes csalá-
di ház tulajdonostól alku-
képesen eladó. Tel.: 06/70-
300-9730.
2 szoba + nappalis családi 
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.
Csa ládi  ház  nagy  portá-
val eladó. Kg., Vágóhíd u. 2. 
I.ár: 7 M Ft. Tel.: 59/300-462.
3 szobás sorházi lakás a 
fürdőhöz közel, reális áron, 
sürgősen  e ladó .  Karcag, 
Kórház u. 1. Tel.: 06/30-544-
3673.
E l a d ó  K a r c a g o n  a 
Kisvénkertben 1 és 1,5 szo-
bás fürdőszobás ingatla-
nok . Vezetékes és fúrott 
kút, cserépkályha van. Tel.: 
06/20-375-8129
Tégla építésű társasházi, II. 
emeleti, 3 szobás, klímás, 
egyedi fűtésrendszerű la-
kás garázzsal együtt is el-
adó. Tel.: 06/20-451-8143.
Karcagon, a Kántor S. ut-
cában újépítésű, kétszobás, 
földszinti lakás eladó. Tel.: 
06/20-805-2338.
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, riasz-
tó, gazdasági bejárat, saját 
parkoló van. Ugyanitt Kft. 
eladó, amely alkalmas uni-
ós pályázatokra. Tel.: 06/20-
375-8129
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 csa-
ládi ház saját telekrésszel. 
Tel.: 06/20-375-8129.

3 szoba összkomfortos csa-
ládi ház eladó. Lakást be-
számítok II. emeletig érték-
egyeztetéssel. Tel.: 06/30-
349-4316.
Bucsán eladó gázfűtéses, 
2 cserépkályhás, 2 szobás 
tehermentes családi ház . 
Garázs és állattartásra kivá-
lóan alkalmas melléképüle-
tekkel. Tel.: 06/30-853-7017 
(egész nap).
Karcag, Széchenyi sgt. 50/a. 
sz. alatt olcsó rezsijű, 1,5 
szobás, erkélyes, I. emele-
ti lakás eladó. Tel.: 06/30-
491-2519.
Karcag, Rimaszombati u. 7. 
sz. alatt keretes családi ház 
eladó. Körülbelül március 
1-jétől kiadó is. Tel.: 06/30-
249-1350.
Karcagon  csendes,  nyu-
godt környezetben, jó álla-
potban lévő 2,5 szobás, te-
hermentes családi ház sür-
gősen eladó. Tel. : 06/30-
922-8958.
Városközpontban 54 m²-es, 
2 szobás, erkélyes, teljesen 
felújított III. emeleti lakás 
eladó. Tel.: 06/30-321-5029.
Vásárcsarnokkal szemben 
1 szobás, összkomfortos la-
kás február 1-től kiadó. Tel.: 
59/311-055 (17 órától!)
Karcag, Madarasi u. 9-11. 
IV/14. sz. alatti lakás eladó. 
Tel.: 06/30-249-1350.

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.

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 közepetáján. Tel.: 
59/313-167.

Vegyes
T r a n s z c e n d e n t á l i s 
Meditáció!  Tudományos 
igazolt program az egyéni 
és a társadalmi problémák 
megoldására. 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 ,  kosz tümök  (48/ XL) , 
sok könyv (szépirodalom, 
lektür, krimi) eladó. Tel. : 
06/59-311-477.

Eladó kítűnő állapotban ér-
téknek megfelelő áron: 1 
db 160 l-es Zanussi Lehel 
hűtőszekrény, 1 db ková-
csolt vas szép kivitelezé-
sű előszoba fogas, 1 db ba-
rokk stílusú újszerű francia-
ágy + eredeti zöld bársony 
terítővel, 1 db új gurulós 
zsúrkocsi, 2 db sarokra sze-
relhető vitrines téka tölgy-
fából, népi motívumokkal 
díszített faragással, 1 db 
előszobai cipős szekrény, 
15x15 cm-es új kék színű 
fali csempe kedvező áron. 
Tel.: 06/70-300-9730.

M é z  h á z h o z  s z á l l í t á s 
Karcag területén! Termelői 
m é z  k a p h a t ó  K a r c a g , 
Füredi utca 3. Vegyes (kris-
tályos) 1.300 Ft/kg, akác, 
selyemfű (folyékony) 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.

Karcagi Ízek tájékoztatja 
kedves vásárlóit, hogy ter-
mékeit megvásárolhatják 
a Bioboltban a BHG soron, 
a Kerek Cipó Kft . boltjai-
ban: 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 vi-
szonteladóknál ugyan ab-
ban az árban kapják meg 
termékeinket, mint nálunk!

Eladó 1 db 220 V-os komp-
resszor (gyári, 8 bar – 25 li-
teres tartály), 1 db 220 V-os 
ka lapácsos  dará ló  (gyá-
ri), 3 db boroshordó 130-
140 literesek tartó ászok-
kal, 1 db szőlőzúzó, 1 db 20 
literes szőlőprés, 1 db da-
gasztó láb (faragott) nagy 
teknővel (ajándék-sérült), 2 
db 20 ligeres szikvizes bal-
lon (rozsdamentes), 1 db 
kétágú létra (7 fogas). Tel.: 
06/30-974-0690.

Alumínium üstház, 220-as 
terménydaráló, ásó, kapa, 
lapát, gereblye, csákány, 
fejszék, fogók, villáskulcs, 
csőfogók, franciakulcsok, 
stb. eladó. Kg., Hunyadi u. 
40. Tel.: 06/70-532-6644.

HOPPÁ! Divatos ruhanemű 
a turiban. Turkáljon most! 
Egyes  darabok  fé láron . 
Karcag, Kossuth L. u. 22.

Eladó 150 l-es hűtőszek-
rény, 4 égőfejes gáztűzhely. 
Érd.: Kg., Szent I. sgt. 58.

Szoba-, konyhabútor, üveg-
asztal, dohányzó asztal, fo-
telok, székek, gyerek heve-
rő, szekrény, klíma, új füg-
gönykarnis,  mikro,  kávé-
főző, vízforraló, csillárok, 
éjjeli lámpák, talpas mos-
dókagyló, új csaptelep, me-
chanikus és villanyírógépek, 
telefon, fax , üzenetrögzí-
tő, szőnyegek, P4-es számí-
tógép + nyomtató + szken-
ner, szgk. alkatrészek, 3 db 
165x14-es, 4 évszakos gu-
mik ,  ablak szárnyak  cse -
rélhetők: hízóra, szárnyas-
ra, kerti kisgépre, szgk-ra, 
érte lmes  do lgokra .  Te l . : 
06/20-318-0875.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár 
cserét, felhajtást, méretre 
munkaruhát, férfi szövet 
és bársony nadrág; bőrka-
bát varrását rövid határidő-
re vállalom! Tel.: 06/70-300-
9730.

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

Bajba jutott? Nem tudja hi-
telét fizetni? Végrehajtás 
v a n  f o l y a m a t b a n ? 
(Személyi hitel, hitelkártya, 
jelzálog hitel, stb.) Ne kés-
lekedjen, kérjen segítséget! 
Mi  segítünk!  Te l . :  06/70-
314-4403 vagy 06/30-647-
7324.

Minőségi termelői borok 
az  ország  legjobb borá-
szaitól. KARCAGI BORHÁZ. 
Kg . ,  Deák  kr t .  77.  Te l . : 
0 6/ 3 0 - 928 -3 073 .  w w w.
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 ma-
tematikából és kémiából 
általános és középiskolás-
ok részére. Tel.: 06/30-647-
7488.

F O D R Á S Z  H Á Z H OZ  I S 
MEGY! Kizárólag hölgyek 
részére  hajvágást,  daue-
rolást, hajfestést vállalok! 
(Több mint 30 éves gyakor-
lattal rendelkezem.) Tel.: 
06/30-447-3918.

Középiskolások részére ma-
tematika korrepetálást vál-
lalok. Tel.: 06/30-325-7724.

Apróhirdetés

Magán állatorvosi ügyeletMagán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Január 25-26. Dr. Magyar György Kg., Hajnal u. 22. Tel.: 06/30-852-0465.
Február 1-2. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758.
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2014. Január 24. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  Eredményhirdetés a Disznótor 

és pálinka fesztiválon
19.05  Nagykunsági Krónika – közéleti 

magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Kovács Szilvia alpolgár-

mester
 Téma: Évkezdet
 Karcagi Hírek
 - Felüljáró átadás
 - Virágoznak a kertek
 - Mintamenza 
 - Adósságrendezés
 Háttér
 Doni katasztrófa áldozataira 

emlékeztek
20.30  Szalagavató a Református Gim-

náziumban

2014. Január 28. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Református 

istentisztelet
19.05  Karcagi hírek

19.35  A Hit Szava - Római katolikus 
szentmise

20.35  The Best Campany koncert a IV. 
Szent Miklós napi Disznótoros 
és Házi pálinka Versenyen

21.45  Nótaszó a IV. Szent Miklós napi 
Disznótoros és Házi pálinka Ver-
senyen, Adventi játszóházban

2014. Január 30. csütörtök
18.00  Műsorajánlat
18.05  Diri-Dongó Együttes
19.05  Nagykunsági Krónika – közéleti 

magazin
 Aktuális kérdések
 Karcagi Hírek
 - Méhek viselkedése
 - Varrós eredmények
 - Rendkívüli testületi ülés
 Háttér
 Interjú Kocsis Mátéval
20.10  Táncsics Körúti Tagóvoda mű-

sora a IV. Disznótoros és Pálinka 
Fesztiválon

20.30  Nagykun Polgári köt rendezvé-
nye

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

Iacsity Julianna Carmen – 
Váczy Tamás
Kg., Csend u. 4/c.  Tamás
Botos Bettina – Potornai 
József
Kg., Bodrog u. 23.  Dóra

Halálozás

Kanalas Róza
 Karcag (1958.)
Nyéki Sándorné (Csenda Er-

zsébet)
 Kg., Deák krt. 48. (1932.)
Ordas Emma Ágnes
 Karcag (1978.)
Török Erzsébet
 Kg., Baross u. 20. (1928.)

Lapzárta:  2014. január 27. (hétfő) 12 óra

január 25. szombat
 8 – 13 óráig Berek Patika 

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

szertár – Tesco
Január 26. vasárnap
 9 – 12 óráig Oroszlán 

Gyógyszertár – Kórház 
utca

Február 1. szombat
 8 – 13 óráig Betánia – 

Széchenyi sgt.
 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco
Február 1. vasárnap
 9 – 12 óráig Pingvin Pati-

ka – Kossuth tér
A fenti időpontokon túl 

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

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Az U-14-es korosztály elmúlt 
szezonbeli teljesítményéről

Az U-14-es labdarúgó csa-
pat edzője – immár harmadik 
éve – Moga Lóránt, aki mel-
lesleg már hosszú évek óta a 
felnőtt csapat első számú ka-
pusa is. Ebből az alkalomból 
megkértem egy rövid értéke-
lésre, hogyan teljesítettek a fi-
ataljai és mik a céljai.

- Csak karcagi gyerekek sze-
repelnek a csapatban és eb-
ben a félévben a negyedik he-
lyen végeztünk. Csak a Deb-
recen, a tarpai akadémia és 
Nyírbátor végeztek előttünk a 
táblázaton. Úgy érzem, min-
denben előreléptek a gyere-
kek, szorgalmasak és fogéko-
nyak. 95 %-os az edzési láto-
gatottságunk, amely nagyon 
kiemelkedőnek mondható. 
Az a cél, hogy minél több já-
tékrendszert megtanulja-

nak, technikailag és taktikai-
lag fejlődjünk és több poszton 
is tudjanak játszani. Január 
6-án elkezdtük a felkészülést 
a tavaszi szezonra. Heti 3-4 
edzéssel és már van négy edző 
mérkőzésünk is lekötve. De-
cemberben a csapat részt vett 
Törökszentmiklóson az U-15-
ös korosztályúak karácso-
nyi kupáján és a nyolc csapat-
ból az első helyen végeztünk 
az U-14-es csapatunkkal. Sőt, 
a torna legjobb játékosa Moga 
Edvin lett. Sérülés és betegség 
nincs. A csapat másik fele pe-
dig december 28-án szintén 
Törökszentmiklóson részt vett 
a szilveszter kupán és a nyolc 
csapatból a harmadik helyen 
végzett. A torna gólkirálya 
Kiss Sándor lett.

B. I.

Labdarúgás

Asztalitenisz

NB II. Dél-keleti 
csoport

Szentes ASE – Kováts DSE I. 
Karcag 8:10

Karcagi győzelmek: Szepesi 
Bence – Imrei Ferenc 1 győzelem 
párosban. Egyéniben: Imrei Ferenc 
4, Dr. Hubert Attila 2, Szepesi Ben-
ce 2, Kovács Sándor 1 győzelem.

Csornai Csaba: Az őszi harma-
dik helyezett elleni ki-ki mérkőzé-
sen, hatalmas csatában sikerült el-
hoznunk a két pontot. Külön emlí-
tést érdemel Imrei Ferenc, aki 100 
%-os teljesítményével igazi húzó 
embere volt a csapatnak. A győze-
lem értékét tovább növeli, hogy ezt 
a nagyszerű eredményt Skumáth 
István távollétéből értük el. Csapa-
tunk igazi egységességét bizonyít-
ja, hogy az „egy mindenkiért, min-
denki egyért” elv a gyakorlatban is 
érvényesült.

B. I.

Előkészületi mérkőzés
U15-ös korosztály: Szolnoki MÁV – Karcag 4:2
Karcag: Fekete, Balla, Mester, Bencsik, Pesti, Györfi, 

Moga, Nábrádi, Tóth F., Terjék, Farkas A.
Cserék: Farkas S., Kupai, Balogh J., Németh, Szabó E.
Góllövők: Balogh J., Németh
Kemecsi László: A néhány napja tartó felkészülés közben 

mindig felüdülés játszani, melyen inkább a terhelés fontos-
sága volt a fő szempont.

A következő mérkőzés január 26-án (vasárnap) az U14-es 
és U15-ös korosztályú csapatunk a DVSC vendégei lesznek és 
a hasonló korosztályú csapatok ellen fognak pályára lépni.

B. I.

2014. január 19-i eredmé-
nyek: Együtt Fa-Va-Vári – 
Profix-Bituman 3:2, DKV – 
VGT-Brigád 4:3, Kunmada-
ras – RoliSped 10:2, Labonczfa 
– SKF-Devils 7:2, MultiTec 
– Szuperinfó 5:1, Origo – SS 

Bisztró 2:4, Familia – Flottok 
3:3.

Szabadnapos volt: Kelemen.
Az élcsoport állása: 1. 

Labonczfa (18), 2. MultiTec 
(16), 3. DKV (16), 4. Kunma-
daras (14), 5. SS Bisztró (13), 6. 
Együtt Fa-Va-Vári (13 pont).

Alarm-Matic kispályás 
teremlabdarúgó bajnokság

Újból beindult Kisújszállá-
son a női teremlabdarúgó baj-
nokság 7 csapat részvételével, 
köztük a karcagi női együttes-
sel. A csapat vezetésében vál-
tozás történt. Egyéb elfoglalt-
sága miatt Antal Lőrinc he-
lyett a csapat edzéseit Nagy 
Brigitta, a karcagiak kapusa 
irányítja.

Négy forduló után a karca-
giak a negyedik helyen állnak. 
Eredmények: Vörössárkány 
– Karcag – 4:2, Karcag – 

Túrkeve 3:1, Dévaványa – 
Karcag: 2:2, Kétballáb Ördö-
ge – Karcag 4:1.

Gólszerzők a négy forduló 
után: Mága Alexandra (5 gól), 
Egedi Lilla (2 gól), Tóth Ani-
kó (1 gól).

Következő mérkőzésük ja-
nuár 26-án 15:30-kor a kis-
újszállási Móricz Zsigmond 
Gimnázium tornatermében, a 
szentmiklósi focisuli csapata 
ellen lesz.
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Női teremlabdarúgó bajnokság

Hajdúnánásra látogatottak a 
Karcag SE fiatal birkózói a ha-
gyományos, Hódos Imre olim-
piai bajnokunk emlékére ren-
dezett nagyszabású viadalra. 
Az eseményen az ország min-
den részéről har-
minckét szakosz-
tály képviseltette 
magát. A 311 indu-
ló rendkívül szín-
vonalas és izgal-
mas mérkőzéseken 
mérte össze erejét. 
Két fővárosi csapat 
mellett Beregszász 
fiataljai is emel-
ték a verseny szín-
vonalát, amelyen a 
térség két ország-
gyűlési képviselője, 
valamint a Magyar 
Birkózó Szövetség 
alelnöke is megjelent.

A karcagi fiatalok nem val-
lottak szégyent szereplésükkel, 
hiszen öten is pontszerző he-
lyen végeztek, ebből hárman 
a dobogón vehették át megér-
demelt érmeiket. Eredmények: 
Gyermek korcsoport (8-9 éve-
sek), 20 kg: Rostás Lajos III., 
Diák II. korcsoport (10-11 éve-

sek), 29 kg: Balajti Gábor V., 32 
kg: Balogh Alex III., 54 kg: Kis 
János III., Serdülő korcsoport, 
54 kg: Rostás Kornél V. Szépen 
kezdték tehát a versenyévadot 
a karcagi fiatalok, akikre a ta-

vasz folyamán még tíz rangos 
viadal vár. A karcagi szakosz-
tályvezetés bizakodva néz a jö-
vőbe, hiszen az elmúlt egy hó-
napban több mint húsz fiatal 
csatlakozott az erősödni, ügye-
sedni vágyó fiatal kis birkózók 
táborához.

Szűcs András
vezetőedző

Birkózás


