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Húsz esztendeig volt Karcag 
polgármestere, a 2010-től kez-
dődött kormányzati ciklusban 
pedig a Vidékfejlesztési Mi-
nisztériumot vezeti. Tárcave-
zetőként gyakori szereplője a 
hírműsoroknak, számos inter-
jút olvashattunk vele, de na-
gyon sok térségi és városi ren-
dezvényen is láthattuk, egyéb-
ként pedig ma is karcagi la-
kos. Dr. Fazekas Sándort a 
napokban az elmúlt négy év 
a Nagykunságot, a Közép-Ti-
szavidéket és Karcagot érin-
tő eredményeiről és a jövő fel-
adatairól kérdeztük. 

- Az egyik legfontosabb cé-
lunk az volt, hogy az ország 
kiszabaduljon az adósságcsap-
dából, és hogy az önkormány-
zatokat is megszabadítsuk az 
adósságterhektől. Mindkettő 
sikerült, hiszen Magyarország 
helyzete is lényegesen javult és 
az önkormányzatok megmen-
tése is megtörtént az adósság-
teher alól. Sok energiát fek-
tettünk abba, hogy a lakosság 
megszabaduljon a devizahite-
lektől, de az egyéb forint hite-
lektől is, és célként tűztük ki, 
hogy csökkentjük a rezsiket. 
Fontos célkitűzés volt még a 
munkahelyek teremtése. A 
térségben, és itt Karcagon is 
megállt a munkanélküliség 

növekedése (bár még min-
dig magas a munkanélküliek 
aránya). Az üzemeknél, a vál-
lalatoknál, a mezőgazdaság-
ban sok új munkahely jött lét-
re, illetve a Start munka olyan 
honfitársaink számára nyújt 
megélhetést, akiknek szin-

te esélyük sem volt arra, hogy 
valamilyen más keresethez 
jussanak. Ezen programok ha-
tása, eredményei a körzetben 
is láthatók.

- A Start munka hány em-
bernek jelent megélhetést itt a 
térségben?

- Ez tízezer fős nagyság-
rend a Közép-Tiszavidéken és 
a Nagykunságban, de a fog-
lalkoztatottak száma az évsza-
koktól és a munkaprogramok-
tól is függ. Vannak olyan te-

lepülések, ahol 800-900 fő is 
dolgozik ennek a keretében. 
Meg kell jegyezzük, hogy ma 
már a Start munkába bekap-
csolódott emberek egy jelen-
tős része termelő munkát vé-
gez. Karcagon például a Cse-
metekert, illetve a városi ker-
tészet tartozik ebbe a körbe, 
de Tiszaigaron például mező-
gazdasági termelés, méhész-
kedés folyik, Tiszaörsön nyúl-
lal, kecskével, sertéssel fog-
lalkoznak, Tiszaszentimrén 
sertéstelep – valódi tanya – 
az, amit sikerült megépíte-
ni és működtetni. Tehát a fal-
vakban is nagyon szépen ha-
ladtak ezzel a munkával. A 
Start munka egyébként karca-
gi kezdeményezés eredménye, 
mert annak idején a mi ön-
kormányzatunk mondta ki - 
segély helyett munkát kell ad-
ni az embereknek. Az agrár-
programot mi dolgoztuk ki a 
Vidékfejlesztési Minisztéri-
umban. Még csak pár év van 
mögöttünk, mégis láthatjuk, 
hogy lassanként megjelentek 
a helyben készült termékek, 
s egy-egy település menzáját, 
étkeztetését helyből is el lehet 
látni.

Karcag a Tiszántúl egyik 
leggyorsabban fejlődő városa

Folytatás a 3. oldalon

A Déryné Kulturális Köz-
pont emeleti dísztermében ka-
pott helyet az évtizede alakult 
Nagykunsági Népművészek 
Egyesülete kiállítása. A nagy-
szabású tárlatot F. Tóth Má-
ria ny. minisztériumi vezető 

főtanácsos nyitotta meg janu-
ár 22-én. Az egyesület elnökét, 
a kiállítást rendező dr. Nagy 
Molnár Miklós etnográfust a 
népművészet és az egyesület je-
lenéről kérdeztük.

- A helyi népművészek koráb-
ban is igyekeztek közösségeket 
alkotni – gondoljunk csak az 
őket tömörítő, szaktudásukra 
építő Agyagipari Szövetkezet-
re, a Népművészeti Háziipari 
Szövetkezetre, vagy arra, a ma 
is többek által emlegetett csa-
patra, ami a Kántor műhelyben 
szerveződött, alakult ki. Mik a 
közvetlen előzményei az idén 
évfordulós Nagykunsági Nép-
művészek Egyesületének?

- A kérdésben felsoroltak, 
ha nem is direkte, de előzmé-
nyeknek tekinthetők, igazá-
ból azonban a helyi fafaragók 
(Tóth László, Andrási Mihály, 

Hemző János, Bartha András 
és a bereki Kocsis Lajos) 1990-
es években létrejött csoport-
ja lehet az első példa a hason-
ló mesterségben alkotók ösz-
szefogására. A 2000-es évek 
elején pedig már egyre jobban 

érezhető volt az elvárás, hogy 
a népművészek csoportosulá-
sából most már egyesületet is 
lehetne csinálni. 2003-ra ju-
tott oda a társaság, hogy lét-
re tudtuk hozni a Nagykunsá-
gi Népművészek Egyesületét. 
Már az első időktől fogva na-
gyon sok támogatónk, párto-
lónk volt. Többek között Kör-
mendi Lajos nevét kell itt meg-
említeni, azért is, mert amikor 
a mesterek 2004-ben megkap-
ták a (ma már Látogatóköz-
pontként ismert) későbbi ki-
állítótermet, akkor pl. ő java-
solta, hogy fafaragással le-
gyen rajta a név: Kézművesek 
Háza. Tehát 2003-ban meg-
alakult az egyesület, de nem 
csak helyi alkotók, kézmű-
vesek voltak benne, hanem 

Nagykunsági mesterek 
közös tárlata

Beszélgetés dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszterrel

Az Elektronikai Hulladék-
hasznosító Kft. ipari parki 
üzemében a feldolgozás ge-

rincét jelentő modern beren-
dezés beszerelésével kezdő-
dött meg a munka 2013 no-

vemberében. December 2-án 
21 fővel a kézi bontás is meg-
indult, és ehhez kapcsolódó-
an több munkatárs is felvétel-
re került. Mindezek mellett 
a dolgozókat kiszolgáló gaz-
dasági osztály is megkezdte a 
munkát. 

- A pályázatban 2013-ra elő-
irányzott termelési mennyisé-
get teljesítettük – mondja Ko-
vács Szilvia, a cég HR igazga-
tója. 

Akciónk keretében minden szolgáltatásunk kedvezményesen

Nyugdíjas vendégeink a születés

FEBRUÁRI AKCIÓ!

V k sze e e e  f nkbe

Február közepén várható a próbaüzem
Megkezdődik a lakossági elektronikai hulladék átvétele

Folytatás a 2. oldalon

Folytatás a 4. oldalon
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Kabai képei, 
Körmendi 
könyvei, 
Mecser 

„meccsei”…
voltak a megnyitó után 

nagy élményeim, a Magyar 
Kultúra Hetén. (Nem ironi-
kusan írom – lehetne szól-
ni dr. Balogh miniszter úrnak, 
ahogy egykor volt „Szovjet 
Kultúra Hete”, a nagykunsá-
gi mintára lehetne a magyar-
nak is...)

Tényleg, a címben emlí-
tett három esemény élmény-
számba ment. Ebből kettő hi-
vatalos rendezvény, a harma-
dik „magánrendezvény” volt. 
Kabai László képeinek leg-
többjét ugyan már láttam, de 
együtt egészen más hatást 
tettek rám, mint a PC képer-
nyőjén a többnyire nonfigura-
tív alkotások. 

Azon kaptam magam, hogy 
a képek címeit próbálom ösz-
szekapcsolni a vásznakon lé-
vő látvánnyal. Pontosabban, 
hogy miért éppen az a címe 
a Virágzó vadszilvafának vagy 
az Áttelelő vágynak, netán az 
Égő csipkebornak, aztán rá-
jöttem, hogy a többinél, első-
sorban a megkülönböztetés 
szubjektivitására vagy ráérez 
a néző vagy sem. 

Rideg István nagymonog-
ráfiája 2. kötetére (Körmen-
di Lajos világa) természetesen 
néhány sorban még reflektál-
ni sem lehet. Biztos, hogy pl. 
a KLTE majdani, magyar iro-
dalom valamely szakpárral 
kapcsolt hallgatói, akiknek a 
Nagykunság irodalmáról kell 
majd zárthelyit írniuk, bizony 
néhány hónapig nem néznek 
televíziót. Óriási nagy munka 
ez – bár szerzője szerint még 
közel sem teljes. De rajta kívül 
ezt senki más nem tudta vol-
na megtenni.

Nekem a legnagyobb él-
ményt mégis Mecser Lajos, 
egyik legnagyobb magyar 
hosszútávfutónk tíz egyné-
hány évvel megjelent köny-
ve és a vele való megismerke-
dés jelentette. Egyrészt, mert 
a karcagi alkotókat már régen 
ismerem, viszont azt álmom-
ban sem gondoltam volna – 
elolvasva „Sport és kultúra” 
félflekkes cikkét –, hogy Gaz-
dag Gyula „Hosszú futásodra 
mindig számíthatunk” c. film-
szatírája egykor ilyen zseniális 
„realizmusba” is átfordulhat.

- ács -

HÍREKHÍREK
 Gazdahír

Tájékoztatjuk a biogazdál-
kodás iránt érdeklődő gazda-
társakat, hogy biogazda tan-
folyamot indítunk Karcagon 
a Gazdaköri Székházban Kar-
cag, Városudvar 1. sz. alatt.

Jelentkezés és részletek: 
Sánta Ilona 30/692-8854 tele-
fonszámon. 

Költözik 
a könyvtár

Kedves Olvasók!
A Csokonai Könyvtár köl-

tözés miatt 2014. február 03. - 
február 28. között részlegesen, 
2014. március 01. - március 31. 
között teljesen zárva tart.

A nyitás várható időpontja: 
2014. április 01-jén a Püspök-
ladányi út 11. szám alatt (volt 
HEMO épületében).

Megértésüket köszönjük és 
mindenkit szeretettel várunk 
a megújult környezetben.

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.

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

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 érdeklődő 
kedves szülőket arról, 
hogy a 2014/2015-es 

tanév 1. osztályába lehet 
jelentkezni.

A Jelentkezési 
lapok átvehetők az 
iskola titkárságán 

munkanapokon 7:30 – 
15:30 óráig.

Szeretettel várjuk az 
érdeklődő szülőket!

Iskolavezetés

KIEMELT bérezéssel AJÁNLÁSOK 
GYŰJTÉSÉRE keresünk nappali tagozatos 

diákokat Karcagra!
Munka időtartama: 2014. 02. 17. - 03. 02-ig.

Elvárás: 16+ életév, rátermettség, önálló 
munkavégzés!

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
oneletrajz2@biztospont.hu 
Tárgy: AJÁNLÁS/Karcag.

- Nagy várakozás előzte meg 
az új üzem megindulását. Há-
nyan jelentkeztek az önök ál-
tal meghirdetett álláslehetősé-
gekre?

- Mintegy kilencszáz ön-
életrajz érkezett be hozzánk 
arra a százhetven álláshelyre, 
amely csak fokozatosan, a pá-
lyázat végére kerül majd fel-
töltésre. Nagyon fontos tudni 
azt, hogy az önéletrajzot be-
küldők közül nem kap min-
denki értesítést. Azokat hív-
juk majd be állásinterjúra, 
akinek ezt a szakmai végzett-
sége és a szakmai tapasztalata 
indokolja, és csak az állásin-
terjún résztvevőknek küldünk 
értesítést, hogy tudjuk-e alkal-
mazni vagy sem. 

- Mikor kezdődik meg, és ho-
gyan lesz lebonyolítható az 
elektronikus hulladék leadása, 
illetve felvásárlása a lakosságtól?

- A lakossági elektronikus 
hulladék begyűjtését február 
3-tól tervezzük megindítani. 
Mindenféle hulladéknak szá-
mító elektronikus berendezés 
szóba jöhet, tehát a leselejte-
zett, kidobásra ítélt porszívó-
kat, vasalókat, hajszárítókat, 
hűtőszekrényeket, hűtőládá-
kat, konyhai kisgépeket, té-
véket (és így tovább) ne dob-
ják ki, hanem hozzák be üze-
münkbe, azt mi felvásároljuk. 
terveink szerint később egyéb 
hulladékokat is fogadunk, de 
most egyelőre még az elekt-
ronikus berendezéseket szál-
líthatják be hozzánk. Az üze-
met a Gyarmati útról, a város-
ból kifelé tartva, a baloldalról 
induló új műúton lehet meg-
közelíteni, nem kell átmen-
ni a 4-es műúton, ahogy so-
kan úgy vélik! Várunk min-
denkit hétfőtől péntekig, 8-tól 
délután 3 óráig! A leadáshoz 
személyi igazolvány és adó-

szám szükséges, kérjük, ezt 
mindenki hozza magával. Sze-
retném arra is felhívni a tisz-
telt lakosok figyelmét, hogy a 
leadás nem kevés adminiszt-
rációval jár. Mivel ez nekünk 
is egy új terület, feladat, - be-
le kell rázódnunk, tapasztala-
tokat kell e téren szereznünk 
- kérjük mindenki türelmét az 
intézése során. 

- Mikor áll munkába az új 
berendezés? 

- A most még telepítés alatt 
lévő gépsor próbaüzeme vár-
hatóan február közepén indul, 
ez után tudjuk kialakítani a 
kézi bontás mellett a gépi fel-
dolgozás munkaerő szükség-
letét, annak ütemezését, mun-
karendjét. Ekkor történik meg 
a két munkafolyamat össze-
hangolása és ezt követően nyí-
lik mód újabb dolgozók felvé-
telére is

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Február közepén várható a próbaüzem

Helyreigazítás

Tisztelt Olvasóink!
Előző, 2014. január 24-i (3.) lapszámunkban A karca-

gi szimfonikusokról a Kultúra Napján című írásomban saj-
nálatos tévedés történt. A Karcagi Szimfonikus Zenekar ta-
valy óta a Déryné Kulturális Központ égisze alatt működik, 
Plósz Csilla igazgatónő pedig nem vezetője a zenekarnak. 

A tévedésért az érintetettek szíves elnézését kérem.
Tisztelettel:

Elek György
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Mint vidékfejlesztési minisz-
ter a mezőgazdaság helyzeté-
nek a megerősítését tartottam 
a legfontosabbnak. Annak az 
elérését, megteremtését, hogy a 
gazdák kiszámítható körülmé-
nyek között tudjanak termelni, 
mert a terményeknek és a ter-
mékeiknek egyaránt megvan a 
belföldi és a külföldi piaca. És 
ma már, amint azt tapasztal-
hatjuk, a magyar élelmiszerek 
iránt idehaza és a határokon 
túl is nőtt a kereslet. Az agrár-
támogatások gyors kifizetésé-
vel, az agrárkasszába 
„beragadt” pénzek – 
pályázatok útján tör-
ténő – felhasználásával 
szintén azt segítjük, 
hogy minél több beru-
házás legyen a mező-
gazdaságban, s mivel 
a mi vidékünk – Kar-
cag és térsége – döntő-
en mezőgazdasági te-
rület, így ennek a ha-
tását azt hiszem vala-
mennyien látjuk és érezzük. Jó 
néhány fejlesztés – állattartó 
telep építés, vágópont kialakí-
tás, feldolgozó üzemek létesíté-
se – is megvalósult, vagy folya-
matban van.

- Térségi szinten hány jelen-
tősebb beruházás történt?

- A buszmegálló építéstől a 
szennyvíz- vagy csatornaháló-
zat kiépítésén át hulladéklera-
kók rekultivációján keresztül, a 
Tisza-tavi, illetve a tiszavidéki 
vízszabályozási munkákig so-
rolhatnánk a példákat. Százas 
nagyságrendű a vidék vagy a 
települések életében fontos be-
ruházások száma. A térség fej-
lődése beindult. A települések 
képe változóban van. A Tisza 
melléki falvak nagyon csino-
sak lettek, Karcag pedig min-
dig is jól nézett ki. Ez mind 
fontos ahhoz, hogy jól érezzük 
magunkat a településen, ahol 
élünk. A legnagyobb problé-
mák egyike a közlekedés-háló-
zat fejlesztés. Jónéhány fonto-
sabb út fejlesztése elkezdődött 
vagy 2014-ben kezdődik.

- Ön húsz évig volt Karcag 
polgármestere. Milyennek látja 
a város elmúlt négy évét?

- Kezdjük talán azzal, hogy 
ebben az időszakban több fon-
tos infrastrukturális fejlesztés 
zajlott le Karcagon, amelynek 
keretében felújították a vasúti 
pályát, korszerűsítették a vas-
útállomást, aluljárót és felüljá-
rót építettek, felújították a Püs-
pökladányi utat és a madarasi 
országút Berekfürdőig tartó 
szakaszának jelentős részét. A 
városban emberöltő óta nem 
volt ilyen arányú közlekedés-
fejlesztés. Örvendetes, hogy 
megvalósult az Ipari Park má-

sodik üteme és az Elektroni-
kai Hulladékfeldolgozó üzem 
megkezdte a munkát. A terü-
leten egy újabb cég alapkövét 
is letettük, és reményteljes tár-
gyalásokat folytatunk, hogy 
minden négyzetmétert kihasz-
náljunk az Ipari Parkból. Ezek 
az elképzelések az önkormány-
zat, polgármester úr, az itt élő 
emberek támogatásával való-
sultak meg. Karcag elmond-
hatja magáról, hogy a Tiszán-
túl egyik leggyorsabban fej-
lődő, leggyorsabban építke-
ző városa, ahol intézmények 
(pl. több óvoda) újultak meg 

és a fejlesztések körébe tarto-
zik a strandfürdő is, ahol fedett 
uszoda épült. De a sportöltö-
ző-építéstől a hamarosan in-
duló belváros-rekonstrukción 
át, a szociális otthon és a kór-
házi Pszichiátria felújításáig so-
rolhatjuk azokat a munkákat, 
amelyekben mint segítő közre-
működtem. Nagyon hálás fel-
adatok voltak.

- A 2014-es választásokon ön 
lép Varga Mihály helyébe, va-
gyis a 3. számú választókerü-
letben ön lesz a Fidesz-KDNP 
országgyűlési képviselő-jelölt-
je. Mit tart a legfontosabbnak a 
következő négy évben?

- A legfontosabb feladatunk a 
kerületben továbbra is a mun-
kanélküliség megszüntetése 
lesz. Aki dolgozni akar, az talál-
jon megélhetést biztosító mun-
kát. Ez a vállalkozások fejlesz-
tésével, az ipari parkok bete-
lepítésével is megvalósítható. 
Nyilván lesz közmunka, Start 
munka is, hiszen vannak olya-
nok, akik hosszú távon csak ez-
zel a lehetőséggel találnak bol-
dogulást. A Start munka egy ré-
sze szociális szövetkezetté to-
vábbfejleszthető, amely a piaci 
viszonyok között is versenyké-
pes. A kerületben három ipari 
park van, illetve épül, és ez na-
gyon jelentős foglalkoztatási le-
hetőség. Azokban a falvakban, 
ahol nagyon sok munkanélküli 
van, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében kidolgozott önellátó 
falu modellt érdemes megfon-
tolni.

Továbbra is kiemelt a 4. sz. 
főúton a közlekedés feltételei-
nek a javítása. Szolnoknál épül 
az elkerülő szakasz – több híd-
dal –, ami meggyorsítja majd a 

főváros megközelítését. A 4-es 
számú főút Ferihegyig vivő 
négysávos autóút lesz, a tiszán-
túli szakaszán a Fegyvernek-
kenderesi elkerülő szakasz a 
legfontosabb. Bízom abban, 
hogy néhány éven belül elkez-
dődhet. Egyébként az a reali-
tás, hogy a 4-esen további fej-
lesztések valósulnak meg, de a 
négysávossá történő átépítés-
hez több idő kell, mint egy cik-
lus. Legalább ennyire fontos a 
mellékút-hálózat fejlesztése – 
gondolok itt a Kunmadaras-Ti-
szafüred közötti útra és a fon-
tosabb bekötőutak felújításá-

ra is. A térség idegen-
forgalmára, turisztikai 
lehetőségeire gondol-
va, célunk a kerékpár-
út-hálózat bővítése – 
részben a Tisza-tótól 
a Hortobágy felé vivő, 
illetve a Karcagtól Be-
rekfürdőig tartó sza-
kaszok meghosszabbí-
tása.

Elsőrangú célunk az 
élelmiszer-ipari feldol-

gozó kapacitások fejlesztése, az-
az lehetőleg minden faluban le-
gyen egy mini tejüzem, tész-
taüzem vagy vágópont. Remé-
lem több olyan élelmiszer-ipari 
fejlesztést tudunk megvalósíta-
ni, amik újabb munkahelyeket 
jelentenek majd. Karcagon az 
Ipari Park teljes beépítése sze-
rintem az elkövetkező négy év-
ben megvalósul. Több ígéretes 
befektető van, de bízom benne, 
hogy további területeket is ipa-
ri parkká tudunk alakítani és 
beépíteni. A kezdetek minden-
képpen biztatóak. Karcagon 
fontos, hogy megtörténjen a 
TIGÁZ székház hasznosítása. A 
járási hivatal egy részét tudjuk 
itt elhelyezni. Be kell fejeznünk 
a Szentannaiban elindított fej-
lesztéseket, amely a kollégium 
teljes felújítását is magában fog-
lalja. A Kisújszállási út egy része 
az elmúlt években megújult, de 
a munkát folytatni kell. Fontos 
célkitűzés, hogy hasznosítsuk 
az olyan üres épületeket vagy 
megürült telkeket, mint a régi 
kenyérgyár vagy a város szívé-
ben, a Posta mellett lévő szabad 
terület. Ezeken akár lakóházak, 
akár középületek elhelyezhetők.

Rengeteg feladat vár ránk, 
hiszen nagyon sok megkez-
dett beruházás van, amit vé-
gig kell vinni. Támogatásom 
esetén ezekkel szeretném foly-
tatni azt a munkát, amit 1990-
ben karcagi polgármester-
ként kezdtem, majd megyei és 
országgyűlési képviselőként 
és miniszterként is folytat-
tam a karcagi, nagykunsági, a 
Közép-tiszavidéki emberek ér-
dekében.

- Köszönöm a beszélgetést!
Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Karcag a Tiszántúl egyik 
leggyorsabban fejlődő városa

AZ ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK 
LAKOSSÁGI BEGYŰJTÉSÉT 

2014. FEBRUÁR 3-TÓL
az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft.-nél 

megkezdjük!

Mindennemű elektronikai eszközét leadhatja, például:
• Háztartási nagygépek (hűtő, fagyaszó, mosógép, sütő)
• Háztartási kisgépek (vasaló, hajszárító, teafőző, szend-

vicssütő)
• Szórakoztató elektronika  (CD-lejátszó, videomagnó, 

HI-FI)
• Képcsöves berendezések (televízió, monitor)
• Távközlési eszközök (telefonok, faxok)
• IT eszközök (számítógép, nyomtató, fénymásoló)
• Egyebek (akkumulátor, elemek, kábelek, elosztók)

Átvétel helye az új üzemünkben:
5300 Karcag, Gyarmati út 21/1. 

(MÉH teleppel szemközti bekötőútról megközelíthető)
Ideje: Hétfő – péntek: 8.00 – 15.00 óráig

Átvételhez szükséges: személyi igazolvány és adókártya
 

A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ 
és Könyvtár szeretettel várja az érdeklődőket az 

alábbi szakkörökbe:
Szakkör Szakmai vezető Időpont Korosztály
Csipkeverő Pinczésné Soós 

Gyöngyi
kedd 17.30-19.30 felnőtt

Kunhímző Pinczésné Soós 
Gyöngyi

szerda 17.00-19.00 felnőtt

Mazsorett 2 Györfi Dalma szerda 14.00-15.00 11 éves kortól
Mazsorett 1 Györfi Dalma szerda 17.00-18.00 8 éves kortól

Információ és jelentkezés: Déryné Kulturális Központ (5300 
Karcag, Dózsa György u. 5-7.)

Telefon: (59) 503-224

Farsangi Bál

Kiskulcsos
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 

2014. február 22-én (szombaton) 19 órától kezdődő 
FARSANGI BÁLRA.

Helyszín: Karcagi Általános Iskola Kiskulcsosi 
Tagiskolájának tornaterme.
A rendezvény fővédnöke: 

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter.
Védnökei: 

Dobos László Karcag Város polgármestere
Kovács Sándor Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 

elnöke
A rendezvény bevételét a szervezők az iskola informatikai 

eszközeinek fejlesztésére ajánlják fel.
Vacsorajegy: 3.500 Ft/fő.

Énekes és táncos műsor színesíti az estét.
A jó hangulatról Czank Tamás és Lukács Bernadett 

gondoskodik.
Az ízletes vacsorát az Essen Kft. szervírozza.

A helyszínen büfé üzemel.
Jegyvásárlás: 2014. február 10-15-ig Nagy Sándornénál 

a Kiskulcsosi virágboltban.
Érdeklődni a 06/30-382-0211-es telefonszámon lehet.



4 2014. január 31.

Az elmúlt héten városunk 
szép és értékes programok-
kal ünnepelte a Magyar Kul-
túra napját.

Az első este rendezvé-
nye az „Apja-fia„ című mű-
sor volt. Nem lehetünk elég-
gé hálásak a rendezőknek 
azért, hogy Györfi Sándor 
szobrászművész vastapsot 
érdemelt köszöntője után   
meghallgathattuk, meg-
csodálhattuk Berecz And-
rást, Berecz István néptánc 
előadását és zenész bará-
taik műsorát. Berecz And-
rást már többször volt sze-
rencsém hallgatni, mert 
ahogy mondta, hajlamos ar-
ra, hogy Karcagra jöjjön. 
Most is elvarázsolt bennün-
ket meséivel, történeteivel és 
énekével. Az a véleményem, 
hogy a Mesemondó igazán 
„Hungarikum”! Fia, Berecz 
István nemcsak szólótánca-
ival, hanem furulyajátéká-
val is elkápráztatta a közön-
séget. A közreműködő zené-
szek: Vizeli Balázs hegedűn, 
Mester László brácsán és 

Szabó Csobán Gergő nagy-
bőgőn kísérték a Röpülj Pá-
va verseny szólótánc kategó-
riájának 2012. évi nyertesét, 
a fiút, Berecz Istvánt.

A nevetés gyógyító ha-
tását manapság sokan elis-
merik. Azon az estén a kö-
zönség jókat derült a me-
semondó előadásán és biz-
tosan elfeledte fizikai vagy 
lelki búját-baját, tehát terá-
piás estén vehettünk részt 
mi karcagiak és környékbeli 
településekből érkezők egy-
aránt.

A nyugati kultúra térhó-
dítása ellenére bizonyosak 
lehetünk abban, hogy amíg 
ilyen mesteri művelői van-
nak a magyar népzene, nép-
tánc, és népdal kultúrának, 
ameddig ilyen mesemon-
dó osztja meg velünk a nép-
mesék kincses világát, ad-
dig mindig van remény arra, 
hogy a jövő generációk is ré-
szesülhetnek hasonló élmé-
nyekben. Köszönet érte!

Dr. Perge Judit

2013. december 2-től vásárolható a Babaköt-
vény a Magyar Államkincstár állampapír-for-
galmazó ügyfélszolgálatain. Az elmúlt egy hó-
napban rekord nagyságú, a 2006. januártól el-
telt időszak havi adatait is meghaladó összeg 
áramlott az új Babakötvény konstrukcióba.

Az állam által nyújtott életkezdési támoga-
tás összege – ami jelenleg 42.500 Ft – a Magyar 
Államkincstár által vezetett Start letéti-szám-
lán kerül automatikusan elhelyezésre a gyermek 
születését követően. A Start letéti-számlán elhe-
lyezett életkezdési támogatás összege nem egé-
szíthető ki további befizetésekkel, illetve kama-
tozása megegyezik a mindenkori infláció mér-
tékével. A szülőknek lehetőségük van azonban 
arra, hogy az összeget a Magyar Államkincs-
tár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain 
díjmentesen nyitható Start-értékpapírszámlá-
ra helyezzék át és azokat a Kincstár automatiku-
san kizárólag a gyermek születési évéhez igazo-
dó Babakötvénybe fektesse be, amely infláció fe-
lett 3%-os adó-, járulék- és illetékmentes kama-
tot garantál a futamidő végéig. Erre a számlára 
a szülők, törvényes képviselők és hozzátartozók, 
valamint a települések önkormányzatai – korlát-
lanul – fizethetnek be forint összegeket.  

A szülők, a törvényes képviselők és a hozzá-
tartozók a 2006. január 1. előtt született gyerme-
kek részére is nyithatnak – egyszeri, 25.000 fo-
rint befizetése mellett – Start-értékpapírszámlát. 
Fontos kiemelni, hogy a számlanyitás és a szám-
lavezetés díjmentes, illetve bármekkora forint 
összeget be lehet fizetni a gyermek javára, amely 
készpénzben, átutalással, bankkártyás fizetés-
sel is megtehető bármely állampapír-forgalmazó 
ügyfélszolgálaton, valamint kiegészítő szerződés 

birtokában a Kincstár WebKincstár forgalmazó 
csatornáján keresztül. A magánszemélyi befize-
tések után évente az összeg 10%-ának megfelelő, 
de legfeljebb évi 6.000 Ft további állami kamat-
támogatás jár. 

A gyermek 18. életévének betöltéséig, illetve a 
Babakötvény lejáratáig keletkezett megtakarítás 
és hozam mentesül mindennemű adó, járulék és 
illeték alól.

A kedvező feltételek miatt a szülőknek érde-
mes megfontolniuk, hogy a korábban banknál 
vezetett Start-számlákat átvigyék a Kincstár-
hoz. Első lépésként az ügyfélnek a Kincstár va-
lamely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgála-
tán – a gyermek nevére – Start-értékpapírszám-
lát kell nyitnia. Az ügyintéző által rendelkezésre 
bocsátott nyomtatványt – kitöltés után – az ügy-
félnek a korábbi számlavezetőhöz kell benyújta-
nia, és ezen nyomtatvány alapján a számlaveze-
tő a nála vezetett Start-számla megszüntetésével 
egyidejűleg az addig összegyűlt összeget a kincs-
tári Start-értékpapírszámlára átutalja. A Kincs-
tárhoz érkezett összeg ezt követően külön ren-
delkezés nélkül automatikusan befektetésre ke-
rül a gyermek születési évének megfelelő soroza-
tú Babakötvénybe.

A Start- értékpapírszámla nyitáshoz szüksé-
ges dokumentumok:

- a szülő (vagy a gyermek törvényes képvise-
lőjének) személyazonosító kártyája/igazol-
ványa, és – ha van – lakcímkártyája, 

- a gyermek adóazonosító jelét tartalmazó 
adóigazolvány (amennyiben rendelkezésre 
áll), vagy arról szóló hivatalos igazolás,

- gyermek születési anyakönyvi kivonata és 
lakcímkártyája,

- annak a szülőnek az egyetértő nyilatkozata, 
akinek a családi pótlékot folyósítják. 

A Start-értékpapírszámlával kapcsolatos bő-
vebb információért hívja a Magyar Államkincs-
tár Call Centerét (06/1-452-2900), látogasson el 
a Kincstár honlapjára (www.allamkincstar.gov.
hu), vagy keresse személyesen a Magyar Állam-
kincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazga-
tóság Állampénztári Iroda állampapír forgal-
mazó ügyfélszolgálatát az alábbi elérhetősége-
ken:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság Ál-
lampénztári Iroda Számlavezetési és Értékkeze-
lési Osztály:

 Szolnok, Magyar út 8.
 Telefon: (+36/56) 372-806, (+36/56) 422-555 
 Fax: (+36/56) 378-349.
 Levelezési cím: 5002 Szolnok, Pf.: 90. 
 E-mail: api.jas@allamkincstar.gov.hu 

Ügyfélfogadási idő:

 Hétfő, Kedd, Csütörtök 8:00-16:00
 Szerda 8:00-18:00
 Péntek 8:00-14:00

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság Ál-
lampénztári Iroda S zámlavezetési és Értékkeze-
lési Osztály kirendeltsége:

 Állampapír Értékesítési Pont, Karcag
 Karcag, Kossuth tér 1. fsz. 40. (a Városházán)
 Telefon: 06/30-815-9069
 Levelezési cím: 5002 Szolnok, Pf.: 90. 
 E-mail: api.jas@allamkincstar.gov.hu

Hivatali órák:
 Hétfő, Szerda, Csütörtök 8:00 – 16:00
 Péntek 8:00 – 12:00

szinte azonnal csatlakoztak 
a fürediek is. Alapítók vol-
tak 2003-ban – többek között 
– Pádár Ágnes és az édesanyja 
(szövők), Tóth István (kovács), 
Sz. Nagy István (fazekas) a már 
említett fafaragók, Pinczésné 
Soós Gyöngyi (csipkeverő), Ily-
lyés Ferencné (kunhímző), 
Sinka István fafaragó Berek-
ből, Oláhné Lipták Erzsébet 
(hímző). Elég nagy létszámmal 
alakult meg itt Karcagon, de 
rövidesen megkerestük a vidé-
kieket, Tiszaörvényből Kovács 
Imre fazekast, Füredről a Szűcs 
családot, Túrkevéből Luka La-
jos vesszőfonót, és akkor még 
a gyomai papírmerítők is ta-
gok voltak. Egy ideig folyama-
tos volt a növekedés. Jelenleg, 
hivatalosan 33-34 tagja van az 
egyesületnek. A tíz év alatt há-
rom tagunk, Oláhné Lipták 
Erzsébet, Sz. Nagy István és a 
túrkevei Nagyné Sallai Erzsé-
bet gyöngyfűző elhunyt. Ők 
örökös tagjaink.

- Mint az egyesület vezető-
je, hogy látja a mesterek jele-
nét az évek óta minden szinten 
érezhető gazdasági válság köze-
pette?

- Elég vegyes a kép. Tud-

ni kell hozzá, hogy a mesterek 
közül többeknek ez jelenti a 
megélhetést, és van, aki nyug-
díj vagy munka mellett csinál-
ja. Úgy tűnik, aki már a rend-
szerváltás előtt is ebből élt, ki-
alakultak a kapcsolatai, az – a 
többszörös átalakulás ellenére 
is – megtalálja a maga piacát. 
Ez nagyon fontos, hiszen pl. a 
vásárok csak alkalmi lehető-
ségek, ahol, mondjuk meg, az 
utóbbi időben már jóval több 
az érdeklődő, mint a vásárló. 
Egyébként a 23 népi iparmű-
vész mellett jó pár népművé-
szet mestere is van a tagok kö-
zött és hát ez így rengeteget je-
lent. Az alapszabályban per-
sze benne van, hogy nemcsak 
mesterségbeli címmel vagy fo-
kozattal rendelkezők lehetnek 
tagok, hanem az érdeklődők 
is. Fejesné Koppány Gabriella 
vagy Pinczésné Soós Gyöngyi 
például a belépés után szerezte 
meg a népi iparművész címet.

- A kiállított anyagban, vagy 
a mesterek kínálatában megje-
lent e már az új piaci elvárások-
hoz igazodás? Megjelentek-e a 
hagyományok alapjait őrző, de 
mégis új termékek?

- Mindenképpen, hiszen a 
népművészetet a korábbi év-
századokban is egy közösségi 

igény formálta olyanná, ami-
lyen lett. Azt pedig nem kell 
különösebben hangsúlyozni, 
hogy a mesterek tevékenysége 
mindig közösségi szükségletet 
elégített ki. Ennek a hatásai az-
óta is megfigyelhetők – hiszen 
minden a kor ízlésének, elvárá-
sainak megfelelően változik pl. 
a fazekasságnál és a faműves-
ségnél is, hogy csak két mester-
séget ragadjak ki. A piaci igény 
tehát régen is irányította a kéz-
műves termékeknek az alaku-
lását és alakítja most is. Nyil-
ván meg kell benne találni az 
egyensúlyt, hogy ne menjen át 
a termék gagyiba, vagyis meg-
maradjon a belső értéke. De 
hát a népművész azért mestere 
a szakmájának, hogy ezekre - 
akár ösztönösen is - ráérezzen, 
odafigyeljen. És hát itt, ezen a 
tárlaton ennek szép példáit lát-
hatjuk. A kiállított anyag az 
egyesületi tagság munkájának 
a teljes keresztmetszetét adja. 
Igyekeztünk minden szakágat 
(fafaragás, bőrművesség, csip-
keverés, vesszőfonás, kovács-
munka, hímzés) bemutatni.

A Nagykunsági Népművé-
szek Egyesülete tagjainak ki-
állítsa február 11-ig tekinthe-
tő meg.

Elek György

Még egy gondolat a Kultúra 
Napja nyitórendezvényéről

A Hírmondó postájábólA Hírmondó postájából

Folytatás az 1. oldalról

Babakötvényt a Kincstárból

Nagykunsági mesterek közös tárlata
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Nairobi után Mémeth Mi-
hály a Naivasha-tóhoz a kö-
zelében lévő Hell ’s Gate nem-
zeti parkba látogatott. A Hell 
’s Gate-ban fényképezett épp, 
amikor az egyik fatörzs elmoz-
dulni látszott...

- Szóval, megmozdult a fa, 
de semmi pánik, nem vala-
mi varázsló intrikája és még 
csak nem is napszúrás volt, ha-
nem 15-20 zsiráf legelte a fák 
lombját. Kölcsönösen meg-
néztük egymást, aztán köze-
lebb jöttek és szinte pózoltak 
a fehér embernek, hogy fény-
képezzen. Beljebb kafferbivaly 
csorda hevert a nagy fűben. 
Eszembe jutott a figyelmezte-
tő táblák sora, de békésen he-
verésztek és arra gondoltam, 
pár lépés feléjük még nem le-
het probléma. Letámasztottam 
a biciklit egy fához, gép a kéz-
be és már osontam is fényké-
pezni. Hát erre felállt az egész 
csorda és tettek felém két lé-
pést. Ez bőven elég volt a visz-
szavonuláshoz – spuri a bicaj-
hoz és gyorsan eljöttem on-
nan. Még pár fotó és vissza-
mentem a bejárathoz, mert 
van ott egy szurdokvölgy, aho-
vá viszont csak vezetővel sza-
bad bemenni. Nem az állatok 
miatt, hanem mert nagyon ne-
héz tereptúra meredek szikla-
falakon és sziklafalak között. 
Tudni kell hozzá, hogy a szur-
dokban hőforrások vannak, de 
tényleg „tűzforró vízzel”. Tény-
leg néhány helyen majdnem te-
li gatyával követtem az egyéb-
ként maszáj származású veze-
tőt, mert a szikla vizes volt és 
ha leesel, akkor alul a forró víz. 
A légiveszély miatt is vigyáz-
ni kellett. A környéken nagy 
számban élnek páviánok, amik 
előszeretettel szarnak a turis-
ták, vagy az arra járó embe-
rek fejére. A vezető figyelt is, 
és amikor közeledtünkre meg-
kezdték az átugrálást felettünk, 
inkább megállt és kivártuk, 
amíg befejezik.

- A park környékén tehát 
maszájok laknak...

- Igen. Találkoztam is velük, 
mert a bejáratnál két maszáj 

nő meg egy kisgyerek 
árult ott a fehéreknek 
mindenfélét. Fotót vi-
szont nem tudtam ké-
szíteni, mert a termé-
szeti népeknél az a hie-
delem, hogy a fotográ-
fia elvesz egy darabot 
a lelkükből, ezért nem 
engedik a fényképe-
zést. De! Ha vásárolsz 
tőlük valamit, akkor 
már bátran lehet kat-
togtatni a gépet, úgy 
látszik így a lelkük-
nek se lesz semmi ba-
ja. Na, ezek is kínál-
gattak ott eladásra kar-
kötőt, nyakláncot meg 
lándzsát, de mit csináljak vele? 
Egész Kenyára jellemző egyéb-
ként, hogy a fehér embernek – 
az ottani elnevezése mzungen - 
mindenképpen el kell adni va-
lamit, fizessen! Később még a 
törzsi szuveníreken kívül egy 
kocsmában elakadásjelző há-
romszöget, másutt napos csir-
két akartak nekem eladni, hogy 
csak pár dolgot soroljak.

- Ezek a maszájok már egész 
közel kerültek a 21. századhoz, 
hiszen pénz kellett nekik...

- Közel, sőt, azoknak, akik a 
városok közelében laknak, már 
mobiltelefonjuk is van.

- Tehát abban a jellegzetes pi-
ros ruhában, lándzsával és mo-
biltelefonnal őrzik a marháikat?

- Így van, a piros hacukán 
van egy zseb, abban a telefon, 
amit nem tudom, hogy tölte-

nek fel, meg azt se, miért hív-
ja fel az egyik maszáj a mási-
kat, de van. Visszatérve a nem-
zeti parkhoz. Jó kis kirándu-
lást tettünk abban a völgyben, 
aztán megint ott álltam a be-
járatnál. Jött a motoros, aki 
megígérte, hogy visszafuvaroz 
a szállásra. Indulás előtt any-
nyit mondott, hogy ha nem 
haragszok, útközben bemen-
nénk egy helyre, mert igazi af-
rikai sört akar venni, amit – 
tette hozzá nagylelkűen – én is 
megkóstolhatok. Jó! Az egyik 
falusi viskóban egy öregasz-
szony nagy cefrés hordókban 
erjesztett valami fehér színű, 
rendkívül ijesztő mosladékot. 
Ez volt az igazi afrikai sör. A 
motoros miután megalkudott 
rá, fogott egy nagyobb cserpá-
kot, megmerítette, ivott belő-
le egy jóízűt, nekem meg po-
hárba töltött egy kortyot. Ret-
tenetes innivaló volt, de jó po-
fát vágtam hozzá! Kérek még? 
Kell a kutyának!, de persze 
fennhangon annyit mondtam, 
hogy nem igazán élek alkohol-
lal (pedig, ha tudná...). Aztán 
a szálláson egyből bevágtam 
egy marék gyomorfertőtlenítőt 
a biztonság kedvéért. Hát iga-
zán tömény két napot jelentett 
Naivasha, de indultam tovább 
az Amboseli nemzeti parkba, 
amihez – sajnos – vissza kellett 
menni Nairobiba.

Elek György

„Jó lesz nekem Kenya is”– 3. rész

Kafferbivalyok, maszájok és (az igazi!) afrikai sör 
Ilyenkor év elején a világ leg-

nagyobb tervezői, divatházai 
egymás után mutatják be leg-
frissebb kollekcióikat. New 
Yorktól Hongkongig óriási a 
felhajtás. A kifutókon bizar-
rabbnál bizarrabb, láthatóan 
viselhetetlen ruhaköltemények 
vonulnak fel. Persze itt nem a 
kényelem és a praktikum a lé-
nyeg, hanem az adott terve-
ző stílusjegyeinek halmozása, 
művészi ötleteinek kidombo-
rítása kap elsődleges szerepet. 
A hétköznapi viseletben ezek 
már jóval egyszerűbb kivitel-
ben köszönnek vissza.

Persze azt nehezen tudom 
elképzelni, hogy egy híres an-
gol tervező skót szoknyás soro-
zata miatt tömegek fognak to-
longani a londoni üzletekben. 
A kifutón passzos, nőies ruhá-
zatba bújtatott fiatal férfiak – 
inkább fiúk – vonulgattak, ma-

gas sarkú és vastagtalpú, úgy-
nevezett platform cipőkben. A 
szoknyák, vagy inkább szok-
nyácskák pedig inkább em-
lékeztettek egy angol bentla-
kásos leányiskola egyenruhá-
jának alsó darabjaira, mint a 
klasszikus skót szoknyára. Na 
de ízlések és pofonok...

Az idei év divatszínei között 
az élénk árnyalatok mellett he-
lyet kapnak a szolidabb, pasz-
tell színek is egy kicsit háttérbe 
szorítva pinket és a magentát. 
Így kevesebb hölgy, sőt férfi fog 
Barbie babának öltözni ezen 
a nyáron. Hú, hányszor kap-
tam én az arcomba, hogy „...az 
nem rózsaszín, hanem pink!” 
és még hülyének is kellett vol-
na magam érezni amiatt, hogy 
nem életem a divatos kifejezés-
sel egy színárnyalat kapcsán. 
(Fú de gáz!) Valójában a pink 
a rózsaszín angol megfelelője, 
a magenta pedig a bíbor egyik 
árnyalata. Pontos megneve-
zése: solferino-bíbor. A gond 
csak az, hogy leggyakrabban 
a köznyelv – hibásan – a ró-
zsaszín megjelölésére használ-
ja a magentát. No de mindegy, 
hamarosan elfelejtik, jön majd 
egy újabb divatos szín és annak 
az angol megfelelője. (Mond-
juk az már a legalja lesz, ha a 
feketét is black-nek kell majd 
nevezni.)

Minden korszaknak meg-

van a maga színe, fazonja, 
trendi autómárkája, elvárt la-
kás enteriőrje, kötelező mo-
biltelefonja. Ezekben aztán 
diktál Párizs, London, New 
York – Hollywood meg vi-
seli és reklámozza világszer-
te. Woody Allen egyszer azt 
mondta, hogy Hollywood 
nem más, mint Szibéria pál-
mafákkal. És a sok csillogás 
ellenére tényleg van benne va-
lami – felszínesség és sivárság. 

Apropó, pálmafa! Egy jó ba-
rátom olyan lakóparkba költö-
zött, amit magunk között vic-
celődve csak Lila akác köznek 
hívunk. Nos ott is élnek olyan 
fazonok, mint a Született fele-
ségek című sorozat karakterei. 
A barátom elmondta, hogy 
mindenkinek megvan a maga 
heppje. Van aki egy bizonyos 
autómárkát gyűjt (van is hat-
hét luxuskocsija), van olyan, 

aki terráriumot rendezett be, 
van aki különc öltözködés-
sel hívja fel magára a figyel-
met és még lehetne sorolni a 
sok furcsa passziót. Amiben 
viszont mindenki megegye-
zik az a házikó előtti gyep, és 
az udvaron található növény-
különlegességek. Szinte már 
versenyt rendeznek abból, ki-
nek milyen zöld és szabályosra 
nyírt a gyepe, ki, milyen high-
tech fűnyíróval, sövényollóval 
és egyéb kertápoló szerszám-
mal rendelkezik. Nem is olyan 
rég új különlegességet fedez-
tünk fel az egyik utcán. A ház 
udvarán egy hatalmas pálma-
fát fújdogált a forró nyári szel-
lő. Hogy télen mit csinálnak 
a növénnyel nem tudom, de 
a sok egyforma épület között 
elég jó igazodási pontot nyújt 
ahhoz, hogy megtaláljam a 
cimborám lakását.

A divat már csak ilyen. A 
kilencvenes években minden 
ötödik ember pitbullt sétálta-
tott, aztán egzotikus állato-
kat gyűjtöttek: kígyót, békát, 
tán még krokodilokat is. (Né-
ha még most is kidugja a buk-
siját egy-egy aligátorteknős 
a csatornából.) Most meg be-
jött a pálmafa. De láttam már 
magánház udvarán rózsaszín, 
akarom mondani pink fla-
mingókat is – műanyagból.

-dh-

Rózsaszín, pink, magenta... 
és egy pálmafa
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Magán állatorvosi ügyeletMagán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Február 1-2. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758.
Február 8-9. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport u. 13. Tel.: 06/30-205-3260.

Tisztelt Hölgyeim, Uraim! 
Kedves Ifjúság!

A legmagasabb szintű er-
kölcsi érzelemből, hazafiság-
ból árad az az erő, amely má-
ra könyv formáját öltve tár-
gyiasult anyagát, szép ürügyét 
adva az irodalom, a kultúra, 
egyáltalán fennkölt érzése-
ink megnyilvánulásának, ma-
gyarságunk ilyetén megval-
lásának. A rész és egész vi-
szonyának erőterében ponto-
san határozták meg helyüket: 
megtenni mindent, amit az 
irodalom, a kultúra terén le-
het e vidéken, úgy csatlakozni 
a haza többi részéhez. E kötet 
megszületése is e nagyérdemű 
tett eredménye.

Anélkül, hogy túl- vagy alá-
becsülni akarnám az életmű-
vet és a róla szóló, roppant 
nagy munkát igénylő köte-
tet, néhány pontban megpró-
bálom letenni én is a voksom 
az életműre és a róla érte-
kező, elemző írásra. Nézzék 
el nekem, hogy nem kunsá-
giként igyekszem valamifé-
le objektív álláspontot képvi-
selni, ami egyre nehezebben 
megy a Körmendi-életműben 
való elmélyülésem miatt, hi-
szen lelkesít mind a provinci-
ális, mind az egyetemes iroda-
lomhoz szervesen kapcsolódó 
része. Hadd mondjam mégis: 
Rideg Istvántól ered a fő erő, 
amely ébren tartja, sőt fokozza 
az érdeklődést Körmendi élet-
műve iránt.

Körmendi Lajos irodalmi, 
kulturális és közéleti munkás-
sága, annak színvonala méltán 
emeli őt a magyarság képze-
letbeli, de a szívekben meglé-
vő panteonjába. Sokágú síp az 
övé, amellyel megszólaltatja az 
irodalom számos műfaját.

Rideg István méltó tolmá-
csolója ennek az életműnek, 
hiszen mindennapi eszköz-
ként tudja használni az elem-
zéshez szükséges fogalmakat, 
összefüggéseket.

A két szerző egymásra talá-
lása éppen e minőség és az er-
kölcsi értékrend nagy hason-
lósága alapján történt. Mind-
ketten nemzetben, sőt embe-
riségben gondolkodók, de a 
kunsági népességért, annak 
kultúrájáért áldozatot hozó al-
kotók.

Rideg István könyve – 
mindhárom kötetet számít-
va – biztos és alapos forrása a 
Körmendi életművet megis-
merni, abból meríteni akarók 
számára.

Köszönet mindkettejüknek, 
hogy a Kunságot és a magyar 
irodalmat gazdagították, gaz-
dagítják munkásságukkal!

Mindezek igazolására álljon 
itt egy néhány idézet, amelyek 
a II. kötetben olvashatók.

„… én már fa vagyok, >fa, 
oly gyökeres állat<, amely itt 
akar gyökeret ereszteni.” Ez 
a kiemelt idézet a címlapon 
is olvasható. Apáczaitól vet-
te e képszerű megfogalmazást, 
amelyben hangsúlyos az ITT 
megmaradni akarás.

„Miközben a költő az orszá-
gos gondokon töpreng, azon-
közben a köznapiság, a leszo-
rított életforma lehet, hogy ki-
kezdheti, kiolthatja a szépsé-
get, a szerelmet, megsértheti 

a megváltó költői szándéknak 
hódoló múzsát” – írja a szer-
ző a 28. oldalon. Igen, nemzet-
ben gondolkodott, a nagy kö-
zösség gondjait vette a vállára, 
de helyileg a Kunságban tet-
te a dolgát: írt, lapot szerkesz-
tett, alkotó közösséget szerve-
zett, mozgatott, tanított stb. A 
rész-egész összetartozását so-
ha nem tévesztette szem elől.

Kiss Tamás egyik levele Ri-
deg István elemző munkáját 
értékeli, amelyből idézek két 
mondatot: „Elemzésed a Jász-
kunságban mélyen érintettek. 
Boldog vagyok, hogy olyan dol-

gokat is érintettél, amikről még 
nem írtak.” (223.o.) Igen, rönt-
genszemű elemző Rideg Ist-
ván, hisz’ nem csupán a sorok 
közt látja az írói-költői szán-
dék megvalósulásának tar-
talmi és formai jegyeit, ha-
nem belelát a szerző zsigere-
ibe, fölteszi az olvasót a költő 
szárnyaló képzeletére, de né-
hol belemártja bánata bugyra-
iba is.

Az irodalom – ha nem is 
akar mindig társadalmi moz-

gást előidézni térben, időben 
– rávezeti, tudatosítja az ol-
vasóban a bonyolultsága mi-
att nehezen átlátható helyze-
tét, erősíti értékrendjében a jót, 
gyengíti a rosszat. Az így tuda-
tosult olvasó majd otthonosab-
ban fog mozogni életterében.

„Körmendi büszkén, dacos 
>hazafias< öntudattal dekla-
rálja: >Ennek a tájnak karak-
tere, szellemisége van, olyan 
kultúrája, amely méltán kelt-
heti fel Európa érdeklődését 
is.<” (385.o.) Igen, gyarapítani 
e táj kultúráját és hozzákap-
csolni az európaihoz, amely-
ből a miénk is származik, an-
nak révén pedig elszakíthatat-
lanul ide is tartozunk.

A Kunságból küldött írói-
költői üzenetek művek formá-
jában Körmendi Lajostól és 
Rideg Istvántól is megjelentek 
országos lapokban, kiadvány-
okban. E művek, mint a kun-
sági kultúra életjelenségei bi-
zonyítják, hogy e vidék szelle-
misége nem fehér folt, hanem 
színes képet felmutató része a 
magyar kultúrának.

Halászi Aladár

Kedves Vendégeink!
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Beszéd a Körmendi Lajos világa című könyv 
bemutatóján, avagy Körmendi és Rideg

Megjelent 
a 2014. évi 
Karcagi 
Kalendárium.
Megvásárolható 
a Csokonai Könyvtárban 
1000 Ft/db áron

Györffy Napok 2014.
2014. február 7. (péntek)
14:00 A Györffy Napok rendezvénysorozat ünnepi meg-

nyitója 
 A rendezvényt megnyitja Pánti Ildikó önkormány-

zati képviselő 
 Györffy Néptánc Gála 
 Helye: Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Köz-

pont és Könyvtár 
2014. február 11. (kedd)
08:00 Megemlékezés Györffy István születésének 130. év-

fordulójáról 
 Koszorúzás a József Attila úti iskolaépület aulájában 

lévő Györffy István szobornál 
14:30 Helytörténeti pályázatok értékelése 
 Helye: József Attila úti iskolaépület földszintje 
2014. február 12. (szerda)
08:00 Nyílt órák szülők részére 
 Helye: Kossuth téri és József Attila úti iskolaépület 
14:30 Városi olvasó verseny 
 Alsó tagozatos tanulók részére 
 Helye: József Attila úti iskolaépület 
2014. február 13. (csütörtök)
14:00 ´English is Fun’ kistérségi angol nyelvi verseny 
 Helye: József Attila úti iskolaépület 
2014. február 28. (péntek)
13:30 Alsó tagozatos tanulók farsangja 
 Helye: Városi Sportcsarnok 
16:00 Felső tagozatos tanulók farsangja 
 Helye: Városi Sportcsarnok 
2014. március 08. (szombat)
18:00 „Nyelvi laborral a nyelvtanulásért” Alapítvány Jóté-

konysági Bálja 
 Helye: Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Köz-

pont és Könyvtár 
Szeretettel várjuk rendezvényeinkre! 
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 
130 m²-es kertes családi ház tu-
lajdonostól alkuképesen eladó. 
Tel.: 06/70-300-9730.
2 szoba + nappalis családi ház 
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 mel-
léképületekkel, kerttel.  Tel. : 
06/30-283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csa-
ládi ház eladó vagy 1,5 szobás 
panelre cserélném Karcagon 
vagy Debrecenben, értékegyez-
tetéssel. Tel.: 06/30-857-3805.
Családi ház nagy portával eladó. 
Kg., Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 M Ft. 
Tel.: 59/300-462.
3 szobás sorházi lakás a fürdő-
höz közel, reális áron, sürgősen 
eladó. Karcag, Kórház u. 1. Tel.: 
06/30-544-3673.
Tégla építésű társasházi, II. eme-
leti, 3 szobás, klímás, egyedi fű-
tésrendszerű lakás garázzsal 
együtt is eladó. Tel.: 06/20-451-
8143.
Karcagon, a Kántor S. utcában 
újépítésű, kétszobás, földszin-
ti lakás eladó. Tel.: 06/20-805-
2338.
3 szoba összkomfortos családi 
ház eladó. Lakást beszámítok 
II. emeletig értékegyeztetéssel. 
Tel.: 06/30-349-4316.
Bucsán eladó gázfűtéses, 2 cse-
répkályhás, 2 szobás tehermen-
tes családi ház. Garázs és állat-
tartásra kiválóan alkalmas mel-
léképületekkel. Tel.: 06/30-853-
7017 (egész nap).
Karcag, Széchenyi sgt. 50/a. sz. 
alatt olcsó rezsijű, 1,5 szobás, 
erkélyes, I. emeleti lakás eladó. 
Tel.: 06/30-491-2519.
Karcagon csendes, nyugodt 
környezetben, jó állapotban lé-
vő 2,5 szobás, tehermentes csa-
ládi ház sürgősen eladó. Tel.: 
06/30-922-8958.
Karcagon, a Hajnal u. 54. sz. 
alatti kis parasztház komfort 
nélkül áron alul eladó. Tel. : 
06/30-530-3834.

Karcagon cserépkályhás, gáz-
konvektoros, 1,5 szobás tégla 
családi ház sürgősen eladó. U.itt 
nagyobb mennyiségű cefre van 
eladó. Tel.: 59/400-802 (8 óráig, 
délben és 18 óra után).
Kórház úti lakótelepen 51 m²-es 
II. emeleti, 2 szobás, felújított la-
kás reális áron eladó. Tel.: 06/30-
439-8880.
Eladnám, vagy elcserélném 83 
m²-es családi házat, földszintes 
tömblakásra. Fűtés 3 helyiség-
ben, cserépkályha + vegyes tü-
zelésű + gázkazán központi fű-
tés. Gazdasági épület + garázs 
van. Tel.: 06/30-483-6705.
Karcagon 56 m²-es III. emeleti, 
két szobás, erkélyes lakás eladó 
Kossuth tér 11-13. Tel.: 06/30-
385-4300.

Állat
K o p a s z t o t t  c s i r k e  e l a d ó ! 
V á g á s  m i n d e n  p é n t e k e n . 
Megrendelést csütörtök délig 
szíveskedjenek leadni! Karcag, 
Soós I. u. 12. Tel.: 59/311-969 
vagy 06/30-244-5160.
Kopasz tot t  kövér kacsa el -
adó! Vágás minden pénteken. 
Megrendelést csütörtök délig 
szíveskedjenek leadni! Karcag, 
Soós I. u. 12. Tel.: 59/311-969 
vagy 06/30-244-5160.

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

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Tudományos igazolt program 
az egyéni és a társadalmi prob-
lémák megoldására. Tel.: 06/59-
313-284, www.tmhirek.hu
Eladó 1 db parabola antenna, 
1 db Swin csepel 26-os bicik-
li, 2 db grillsütő. Tel.: 59/314-094 
(délután).
Blézerek ,  kabátok ,  dzsekik , 
kosztümök (48/XL), sok könyv 
(szépirodalom, lektür, krimi) el-
adó. Tel.: 06/59-311-477.

Eladó kitűnő állapotban érték-
nek megfelelő áron: 1 db 160 
l-es Zanussi Lehel hűtőszekrény, 
1 db kovácsolt vas szép kivite-
lezésű előszoba fogas, 1 db ba-
rokk stílusú újszerű franciaágy 
+ eredeti zöld bársony terítővel, 
1 db új gurulós zsúrkocsi, 2 db 
sarokra szerelhető vitrines téka 
tölgyfából, népi motívumokkal 
díszített faragással, 1 db előszo-
bai cipős szekrény, 15x15 cm-es 
új kék színű fali csempe kedve-
ző áron. Tel.: 06/70-300-9730.
Alumínium üstház, 220-as ter-
ménydaráló, ásó, kapa, lapát, 
gereblye, csákány, fejszék, fo-
gók, villáskulcs, csőfogók, fran-
ciakulcsok ,  stb.  e ladó.  Kg. , 
Hunyadi u. 40. Tel.: 06/70-532-
6644.
H O P PÁ !  D i v a t o s  r u h a n e -
mű a turiban. Turkáljon most! 
Egyes darabok féláron. Karcag, 
Kossuth L. u. 22.
Eladó 150 l-es hűtőszekrény, 4 
égőfejes gáztűzhely. Érd.: Kg., 
Szent I. sgt. 58.
Hajdú keverőtárcsás mosógép 
eladó. Tel.: 06/30-286-3036.
A  B H G  s o r o n  a  N e m z e t i 
Dohányboltban bankkártyás fi-
zetés is lehetséges. Nyitva tar-
tás: hétfőtől péntekig: 5-21 órá-
ig, szombat: 5-22 óráig, vasár-
nap: 5-21 óráig. Tisztelettel: 
Orvos-Nagy László

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munka-
ruhát, férfi szövet és bársony 
nadrág; bőrkabát varrását rövid 
határidőre vállalom! Tel.: 06/70-
300-9730.
Idős ember gondozását vál-
lalom kertes házamban. Tel.: 
06/30-384-0490.
Bajba jutott? Nem tudja hite-
lét fizetni? Végrehajtás van fo-
lyamatban? (Személyi hitel, hi-
telkártya, jelzálog hitel, stb.) Ne 
késlekedjen, kérjen segítséget! 
Mi segítünk! Tel.: 06/70-314-
4403 vagy 06/30-647-7324.
Minőségi termelői borok az 
ország legjobb borászaitól . 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák krt. 
77. Tel.: 06/30-928-3073. www.
karcagiborhaz.hu 
V Í Z V E Z E T É K  s z e r e -
lést ,  BÁDOGOS munkát  és 
JAVÍTÁSOKAT is vállalok. Török 
László. Tel.: 59/313-887 vagy 
06/30-289-5103.
Német nyelvoktatást vállalok. 
Tel.: 06/59-311-477.
FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére haj-
vágást, dauerolást, hajfestést 
vállalok! (Több mint 30 éves 
gyakorlattal rendelkezem.) Tel.: 
06/30-447-3918.
Német nyelv tanítását vállalom. 
Tel.: 06/20-391-5618.

Apróhirdetés

Csapatunk most először 
játszhatott hazai pályán nagy-
számú szülői közönség előtt. 
Nagy volt a várakozás, a szó 
szoros értelemben is, az erős 
havazás miatt ugyanis másfél 
órát késtek a csapatok. Az első 
mérkőzés első félidejében meg-
leptük az ellenfelünket, na-
gyon okosan játszottunk, így 
magabiztos előnnyel kezdhet-
tük a második félidőt. Bár az 
ellenfél felzárkózott ugyan, de 
a győzelmet nem engedtük ki 
a kezünkből. A következő mér-
kőzésen nem volt kérdéses a 
mérkőzés végkimenetele. Min-
denki játéklehetőséghez jutott, 
mellyel éltek is a játékosok. Bár 
csapatunknak nem sikerült a 
felsőházba jutnia (ez a követke-
ző év célkitűzése), az alsó ház 
„A” csoportjában folytathatják 
tovább szereplésüket. Gratulá-
lok valamennyi játékosomnak!

Karcagi SE Oroszlánköly-
kök - Szögedi Harcsák 47:35 
(8-4, 16-5, /5-5/, 4-10, 14-11)

Tóth Noémi (5), Nagy Má-
té (4), Hamar Ágoston (4), 
Karsai Zsaklin, Oláh Ferenc, 
Tóth Patrik (5), Kardos Pan-
na (9), Dobos Levente, Luk-
ács Gábor (13), Kálmán Balázs 
(4), Nagyfejeő Flórián (2), Kiss 
Soma (1).

Edző: Őrlős Zoltán
Szegedi KE - Karcagi SE 

Oroszlánkölykök 14:80 (4-
20, 4-15, /2-9/, 0-16, 4-20)

Hopka Gergő (11), Tóth 
Noémi (11), Nagy Máté (3), 
Hamar Ágoston (5), Karsai 
Zsaklin (1), Oláh Ferenc (2), 
Tóth Patrik (3), Kardos Pan-
na (7), Antal László (7),   Do-
bos Levente (4), Lukács Gá-
bor (13), Kálmán Balázs (6), 
Nagyfejeő Flórián, Kiss Soma, 
Rigó Zoltán (7).

MEGYEI B33 AMATŐR KÖZÉPISKOLÁS 
BAJNOKSÁG

A refis kosárlabdázók arany hétvégéje
Szolnokon került sor az első ízben kiírt B33 bajnokságra a PZ 

FAMILIA KFT. kupáért. A lányok két, a fiúk egy csapattal képvi-
selték iskolánkat. Mindkét nemben nyolc csapat vett részt. A fiúk 
végig kiegyensúlyozott játékot nyújtva, magabiztosan nyerték meg 
a tornát. A lányoknál a „B” csapatunk vereséggel kezdett ugyan, 
de később magukra találtak és döntőbe jutottak. Az „A” csapat ki-
egyensúlyozott teljesítménnyel, veretlenül került a döntőbe. Így a 
döntőt a két csapatunk egymás ellen játszotta, rendkívül kiélezett, 
de sportszerű mérkőzésen a „B” csapatunk diadalmaskodott.

Fiú döntő: Karcag Varró - Karcag Nagykun 8:20
Kovács B., Simon P. (6/6), Szendrei Cs. (1), Kiss K. (1), ill. Tóth 

G. (5), Deák Z. (6), Németh M. (2), Bokor P. (7/2). 
Leány döntő: Karcag Nagykun „B” - Karcag Nagykun „A” 

12:9
Rácz L. (8), Varga V. (4), Pintér Á., Csíkos L., ill. Kabai D., 

Lippai A. (4/2), Séta G. (5), Magyari D.

Kosárlabda Amatőr Megyei 
Diákolimpiai Selejtező

Mindkét csapatunk megyei döntős
A tavalyi országos döntős fiú kosárlabda csapatunk a várako-

zásnak megfelelően könnyedén jutott a megyei döntőbe. A lányok 
nem bírtak a kisújszállási Móricz csapatával, de másodikként ők is 
bekerültek a megyei döntőbe.

Eredmények fiú:
Karcag Nagykun – Jászapáti 84:14 (21-4, 21-5, 28-4, 14-1)
Gyökeres K., Bokor P. (6), Mészáros G. (15/3), Balogh Á. (1), Tóth 

G. (24), Németh M. (7), Deák Z. (14), Krausz Zs., Kovács B. (9), Kiss T. 
(4), Cs. Szabó B. (4).

Karcag Nagykun – Karcag Varró 74:29 (16-9, 29-4, 11-12, 18-4)
Gyökeres K., Balogh Á. (1), Tóth G. (22), Németh M. (11), Deák Z. 

(12), Kovács B. (15), Kiss T. (9), Cs. Szabó B. (4).
Eredmények leány:
Karcag Nagykun – Karcag Szentannai 37:27 (13-3, 7-4, 6-5, 11-15)
Rácz L. (8), Varga V. (9/3), Pintér Á. (4), Németh Cs., Vass V., Lippai 

A. (5), Kabai D., Séta G. (4), Házi F., Csíkos L. (7).
Karcag Nagykun – Kisújszállás Móricz 31:41 (9-14, 7-9, 2-8, 11-

10)
Rácz L. (18), Varga V. (5), Pintér Á. (1), Németh Cs., Vass V., Lippai 

A., Kabai D., Séta G., Házi F., Csíkos L. (5).

KOSÁRLABDA

Országos Kenguru Kupa

REFIS SPORHÍREK
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18.00  Műsorajánlat
18.05  Diri-Dongó Együttes
19.05  Nagykunsági Krónika – 

közéleti magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Teleki Zoltán
 Karcag Város rendőrka-

pitánya
 Karcagi Hírek
 - Méhek viselkedése
 - Varrós eredmények
 - Rendkívüli testületi 

ülés
 Háttér
 Interjú Kocsis Mátéval
20.10  Táncsics Körúti Tagóvo-

da műsora a IV. Disznó-
toros és Pálinka Fesztivá-
lon

20.30  Nagykun Polgári Kör 
rendezvénye

2014. február 4. kedd

18.00  Műsorajánlat

18.05  Jöjjetek Hozzám - Refor-
mátus istentisztelet

19.05  Karcagi hírek
19.35  A Hit Szava - Római kato-

likus szentmise
20.30  Főtéri Muzsika 2013 2.
 - Nótás Klub
 - Táncház

2014. február 6. csütörtök

18.00  Műsorajánlat
18.05  The Best Campany kon-

cert 
19.05  Nagykunsági Krónika – 

közéleti magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Varga Nándor
 Téma: Ipari park
 Karcagi Hírek
 Háttér
 Miniszteri biztos a Tisza-

tónál
20.20  A Magyar Kultúra Napja

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

Nagy Angéla – Dávid Árpád
Kg., Táncsics krt. 1-3. 
 Abigél
Balogh Diána – Farkas Gyu-
la
Kg., Jónás B. u. 18.  Gyula
Bene Hajnalka – Kósa Zol-
tán
Kg., Pipacs u. 20. 
 Emese Zselyke

Halálozás

Hajdú Dezsőné (Kovács Er-
zsébet)

 Karcag (1925.)
Kocsis Gyula
 Kg., Szamos u. 89. (1954.)
Kovács István
 Karcag (1935.)
Nagy Józsefné (Porcán Ilona)
 Karcag (1932.)
Vadász András
 Karcag (1940.)

RENDŐRSÉGI HÍREKRENDŐRSÉGI HÍREK

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

Február 1. szombat
 8 – 13 óráig Betánia – 

Széchenyi sgt.
 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco
Február 2. vasárnap
 9 – 12 óráig Pingvin Pati-

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

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

szertár – Tesco
Február 9. vasárnap
 9 – 12 óráig Alma Gyógy-

szertár - Tesco
A fenti időpontokon túl 

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

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Előkészületi mérkőzés
Debreceni U21-es csapat – 

Karcag 4:2
Karcag: Moga, Kovács L., 

Orosz, Kovács Cs.,  Németh, 
Szivós G., Bukovszki, Székely, 
Nagy R., Szentannai, Erdei

Cserék: Bajusz, Erdei
Edző: Orosz István
A csapat az időjárási vi-

szonyoktól függetlenül heti 6 
edzéssel készül az új bajnoki 
szezonra.

A szakvezetés több elő-
készületi mérkőzést is lekö-

tött. Február 2-án 13 órakor 
Karcag-Túrkeve, február 5-én 
Kunhegyes-Karcag, február 
7-én Berekfürdő-Karcag, feb-
ruár 8-án Bucsa-Karcag, feb-
ruár 9-én Karcag-Kunhegyes, 
február 15-én Debrecen U-21-
Karcag, február 19-én Karcag-
Törökszentmiklós.

A bajnoki rajt márci-
us 8-án kezdődik, ellenfelük 
Rákóczifalva együttese lesz.

B. I.

Labdarúgás

Meghívó
Szeretettel meghívom Önt és Családját, Kedves Munkatársa-

it (intézményének diákjait) a TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0036 
„Az áldozatsegítő kapacitás fejlesztése Jász-Nagykun-Szolnok 
megyében” elnevezésű projekthez kapcsolódó II. Áldozatvé-
delmi Road-Show című rendezvényünkre, mely 2014. febru-
ár 06-án 13:00 órától 17:00 óráig kerül megrendezésre a Varró 
István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégiumban.

A rendezvény keretében tervezünk:
-  fegyverzettechnikai bemutatót, 
-  közlekedési balesetek helyszínein készült ún. „vándorkiál-

lítás” bemutatását, 
-  bűnügyi technikus munkájának bemutatását,
-  a pályázathoz kapcsolódó társszervek képviselői, az áldo-

zattá válás megelőzése vonatkozásában állnak rendelke-
zésre a kilátogatók részére,

-  egy baleseti helyszínen készült videó kisfilm vetítését, va-
lamint 

-  kipróbálható lesz a „részeg szemüveg” használata is.

Mindezeken kívül, terveink szerint 14:00 órától kutyás be-
mutatóra, önvédelmi foglalkozásra, a Tisza Mélységi Ellenőrzé-
si és Közterületi Támogató Osztály beosztottjainak segítségével 
(„kommandós”) látványos bemutató sorozat megtartására ke-
rül sor.

A rendezvényre csoportok, osztályok jelentkezését is várjuk.
Kérem, tisztelje meg jelenlétével rendezvényünket.

Vinis Zsolt r. őrnagy
koordinátor

Úszás
A Nagykun Református Általános Iskola tanulói számá-

ra hetente kétszeri alkalommal – hétfőn és pénteken – úszás 
foglalkozásokat is tartanak. Orosz István elmondta, hogy 
közel 120 tanulóval sajátítják el a különböző úszásnemeket, 
amikkel majd bajnokságokon is részt vehetnek. Haladó és 
kezdő csapatokra vannak beosztva a tanulók, délelőtt a 2-3. 
osztályosok, délután a 4-5. osztályosok számára van úszás 
oktatás.

B. I.

Asztalitenisz

Megyei I. 
osztályú 

bajnokság
Tiszafüredi ASE II. - 

Kováts DSE Karcag II. 
6:12

Karcagi győzelmek: 
Nagy Norbert – Kovács 
Miklós 1 győzelem páros-
ban. Egyéniben: Kovács 
Miklós 3, Kun Szabolcs 2, 
Nagy Norbert 3, Csornai 
Csaba 3 győzelem.

Csornai Csaba: A várt-
nál biztosabb győzelmet 
aratott a karcagi csapat.

B. I.

A karcagi U15-ös foci kor-
osztály NB II-ben szerep-
lő csapatának edzője Kemecsi 
László. A bajnoki szünetet ki-
használva arra kértem, hogy 
röviden értékelje ifjú csapatá-
nak félévi teljesítményét.

- Az új bajnoki idényünk-
re az elmúlt évektől eltérően 
most nem a berekfürdői edző-
táborral készültünk. Ez meg is 
látszott a felkészülési mérkő-
zéseken, mivel a tavalyi csa-
pathoz képest 6 új embert is 
be kellett építenünk, ami nem 
ment teljesen zökkenőmente-
sen. Így nagy remények nél-
kül. A jobb összekovácsolódás 
reményében vágtunk neki en-
nek a félévnek. Próbáltunk a 
korosztály elvárásainak meg-
felelően több felállási formát, 
szerkezeti felépítést is megis-
mertetni a gyerekekkel. Lehet, 
hogy alábecsültük képessége-
iket vagy az ellenfeleink nem 
fordítottak kellő figyelmet 
ránk, de meglepően jól és ma-
gabiztosan kezdtünk, amelyet 
az is bizonyított, hogy csak a 
hetedik fordulóban találtunk 
legyőzőre a DVSC NB I-es ki-
emelt bajnokságban szerep-
lő játékosokkal megerősített 
„B” csapata személyében. Ha-
mar körvonalazódtak az erő-
viszonyok, melyekben nagy 
különbségek voltak a táblá-

zat elején és a végén. Itthoni 
mérkőzéseinken az ellenfele-
ink alig úszták meg öt kapott 
gól alatt, de nem volt ritka a 
tíz sem. Sajnos a közvetlen él-
bolyhoz tartozó két csapat 
(Mezőkövesd, DVSC) elleni 
idegenbeli rangadót elveszí-
tettük, ám a tavasszal hazai 
környezetben mindenképpen 
szeretnénk visszavágni, a ta-
lán a bajnokság végeredmény-
ét is befolyásoló mérkőzése-
ken. 103 rúgott és 20 kapott 
gólunknak köszönhetően az 
őszi forduló legvégére sikerült 
az első helyen végeznünk, ám 
a többi csapat 1-2 ponttal van 
lemaradva tőlünk. Biztosan 
megtesznek mindent azért, 
hogy tavasszal változzon a 
sorrend. Nem meglepő, hogy 
néhány játékosunk felkeltette 
nagyobb csapatok érdeklődé-
seit, de úgy néz ki, együtt tu-
dunk maradni. Egy kemény 
alapozással, elegendő edző-
mérkőzéssel sikerül felkészül-
nünk az eseménydús máso-
dik félévre. Szeretném megkö-
szönni az egyesület eddigi tá-
mogatását, a szülők türelmét 
és toleranciáját, a gyerekek ál-
dozatát, kitartását, hozzáállá-
sát. Gratulálok minden egyes 
játékosnak. Hajrá Karcag!

B. I.

Az U15-ös korosztály NB II. Észak-
keleti csoportjának félévi értékelése


