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A karcagi 65 méter hosz-
szú peronaluljáró négy vágány 
átvezetését biztosítja, a moz-
gáskorlátozottak közlekedé-
sét négy lift szolgálja. Bekerü-
lési költsége 400 millió Ft volt. 
A peron kialakításával egy idő-
ben rendezték a vasútállomás 
előtti útszakaszt, ahol három 
taxi várakozóhelyet, három 

buszperont, egy buszöblöt, hu-
szonhat személyautó elhelye-
zéséhez elegendő, valamint két 
mozgáskorlátozottak számára 
biztosított parkolóhelyet épí-
tettek. Az aluljáró közelében 
pedig 30 db kerékpárnak ele-
gendő biciklitárolót alakítottak 
ki. (A munka költségei 39 mil-
lió forintot tettek ki.)

Dr. Fazekas Sándor vidék-
fejlesztési miniszter szerint az 
új peronnal és az épület előt-
ti térrendezéssel a vasútállo-
más felújításának jelentős ré-
sze, az első üteme lezárult, s 
később, a program részeként 
ma már műemlék jellegű épü-
let is megújul majd.

- Néhány éve még komoly 
harcot kellett folytatnunk 
azért, hogy a vasútállomáshoz 
kapcsolódó Karcag-tiszafüre-
di vasútvonal megmaradhas-
son, de elértük, amit akartunk 
– emlékeztetett a miniszter. - 
Látszik, hogy a vasútban van 
jövő! Szükség van rá és a kor-
mányzat is ezt az álláspontot 
képviseli. A Püspökladány és 
Szolnok között zajló felújítás 
gyorsvasutat hoz létre, ame-
lyen a szerelvények 160 km/
órás sebessége mellett a fővá-
ros másfél óra alatt elérhető 
lesz. Másrészt pedig ez a fej-
lesztés a továbblépés lehetősé-
gét is magában hordozza, hi-
szen egy ilyen beruházás a he-
lyi iparfejlesztésben, a keres-
kedelemben és a turizmusban 
is új távlatokat nyit meg.

„A vasútban van jövő!”

Folytatás a 4. oldalon

Az elmúlt évtizedek tapasz-
talatai nyomán országszerte 
több intézményben rendsze-
resítettek a váratlan helyze-
tekben bevethető újraélesztő 
készüléket. Karcagon ed-
dig a buszpályaudvaron volt 

ilyen, legutóbb a karcagi ta-
karmánygyárat üzemeltető 
Agribrands Europa Hunga-
ry Zrt. vezetése döntött úgy, 
hogy egy defibrillátorral aján-
dékozza meg a Karcagi Sport-
egyesületet, illetve a legna-
gyobb forgalmú karcagi köz-
intézményt, a Városi Sport-
csarnokot.

A készüléket 2014. janu-
ár 31-én Gyurcsek Jánosné, az 
Agribrands Europa Hunga-
ry Zrt. termelési-működtetési 
igazgatója adta át dr. Fazekas 
Sándor vidékfejlesztési mi-
niszternek, a KSE elnökének. 
Az igazgatónő hangsúlyozta, a 
cég a sportolók és a vendégek 
biztonságérzetének növelése, 
a létesítményben zajló sport-
események egészségügyi biz-

tosításának javítása érdekében 
döntött a berendezés beszer-
zéséről és adományozásáról.

Az ünnepségen Dobos Lász-
ló polgármester üdvözölte a 
cég elhatározását, ugyanakkor 
kifejtette, hogy a képviselő-tes-

tület a napokban döntött újabb 
nyolc defibrillátor vásárlásá-
ról. Ezekkel már tíz darab újra-
élesztő készülék lesz kihelyez-
ve olyan intézményekben, ahol 
felhasználásukra sor kerülhet.

A Déryné Kulturális Köz-
pont részéről Szepesi Tibor 
mb. igazgató mondta el az át-
adási ünnepségen, hogy a 
Karcagi Sportcsarnok látoga-
tottsága évek óta igen nagy, 
napi átlagban 1400-1500 test-
nevelés órán résztvevő, edzés-
re, sportrendezvényre érke-
ző sportolót és nézőt (vendé-
get) fogadnak. A defibrillátor 
szükség esetén valóban élet-
mentő lehet, ezért minél több 
sportvezetőt igyekeznek majd 
a használatára kiképezni.

Elek György

Újraélesztő készüléket 
kapott a Sportcsarnok

Sajtótájékoztató a felújított állomáson

A hét végén a Néptánc Gá-
lával kezdődik Györffy Na-
pok idei rendezvénysorozata, 
amelynek részeként a róla el-
nevezett általános iskolában 
február 11-én koszorúzással 
emlékeznek Györffy István 
professzor 130. születésnapjá-
ra. De készülődnek a néprajz 
tudósai is. Az iskolai emlék-
hét után, március 7-én a Vá-
rosháza dísztermében rendez-
nek tudományos ülést a pro-
fesszor munkásságáról. Az 
ülés anyagát remélhetően kö-
tetben is olvashatjuk, jól il-
leszkedik majd két korábban 
kiadott kötethez, amelyek 
egyikében a tudós bibliográ-
fiáját is közreadták. S a nagy 
szülött iránti megbecsülést 
mutatja, hogy Karcagon ut-
ca, múzeum, iskola, neves is-

kolai rendezvény, két bronz-
szobor és két festmény emlé-
keztet rá. Nagykunsági króni-
ka című, 1922-ben megjelent 
könyvét pedig a ’80-as évek-
ben Karcag, a 1990-es évek-
ben pedig Kisújszállás adta 
ki újra, és húsz évvel ezelőtt 
a Karcagi Hírmondó igen si-
keres cikksorozatot szentelt a 
Györffy leszármazottaknak. 
Györffy István a miénk! akár-
ki láthatja. Ezzel indítottam 
a beszélgetést dr. Örsi Julian-
nával, a márciusi emlékülés 
szervezőjével.

- Miért van az, hogy talán 
egyetlen tudós fiához sem ra-
gaszkodik annyira a város, 
mint Györffy Istvánhoz? 

- Györffy István a mun-
kásságával érdemelte ki azt a 
nimbuszt, amely őt körül ve-

szi. A Nagykunsági króni-
ka megírásával olyan olvasó-
könyvet tett le népe asztalára, 
amelynek ma is ott kell lennie 
minden család könyvespol-
cán. Szerencsére mindig vol-
tak és vannak pedagógusok, 
muzeológusok, lokálpatrióták, 
akik közvetítik kutatási ered-
ményeit az újabb generációk 
felé. Györffy István nagyon 
szerette a kunságiakat, a ma-
gyar parasztságot. Ez minden-
kor tiszteletet ébreszt az em-
berekben, legyenek azok mű-
vészek, városvezetők, tanárok 
vagy egyszerű emberek.

- Hogyan él alakja a többi 
nagykun városban, vagy álta-
lában véve a két Kunságban? 

Márciusban Györffy Emlékülés és kiállítás

Folytatás a 3. oldalon

Köszönet
A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ 

és Könyvtár  nevében ezúton mondok köszönetet az 
AGRIBRANDS Europe Hungary zRt. dolgozóinak a támo-
gatásért, melyből defibrillátor gép került üzembe helyezésre 
a Városi Sportcsarnokban. Bízom benne, hogy az újraélesz-
tő gép hozzájárul a sportolók és vendégek biztonságérzet-
ének növeléséhez és a sportesemények egészségügyi biztosí-
tásának javításához.

Köszönjük!
Szepesi Tibor 

mb. igazgató

A Szajol-Püspökladány közötti szakaszon végrehajtott vasút re-
konstrukció Karcagot érintő munkálatai között a karcagpusztai 
felüljáró (átadva 2013 június), a Püspökladányi úti aluljá-
ró (átadva 2013 decembere) építése mellett a vasútállomás pe-
ronjának teljes körű felújítása, illetve átépítése is szerepelt. 
A 2011 nyarán indult munkák nyomán teljesen új vasúti pe-
ron készült. Az új létesítmény, amint a 2014. január 31-én ren-
dezett sajtótájékoztatón elhangzott, hasonló létesítmény épül 
Törökszentmiklóson, illetve épül majd Fegyvernek-Örményes, 
Kisújszállás és Püspökladány állomásokon is.

Február 1-jén szombaton délután rendezték meg a Déryné-
ben a Madarász Imre Egyesített Óvoda tehetség csoportjainak 
néptánc gáláját.
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Költözik a könyvtár
Kedves Olvasók!
A Csokonai Könyvtár költözés 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.

Véradás

Véradás Karcagon 
a Művelődési Házban 
2014. február 14-én 

(pénteken) 
8:00 – 13:00 óráig. 

„Adj vért, adj esélyt!”

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.

Hirdetmény
Tisztelt Választópolgárok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi 
Választási Iroda elérhetőségei az alábbiak:
Vezetője: Rózsa Sándor, jegyző
Székhely: Karcagi Polgármesteri Hivatal, 

5300 Karcag, Kossuth tér 1. sz., I. emelet 28. iroda
Tel.: 59/500-610
Fax: 59/311-998
E-mail: jegyzo@ph.karcag.hu

Rózsa Sándor
jegyző

- A Nagykunságot történeti 
és néprajzi tájként, lakóit pe-
dig történeti-néprajzi csoport-
ként definiálta. Ő maga föld-
rajzi alapműveltségű tudós 
volt, és az akkortájban meg-
erősödő néprajztudomány és 
a néprajz oktatásának megha-
tározó egyénisége lett. Gyűj-
tőútjai során számos Kárpát-
medencei néprajzi csoportot 
felkeresett, de a Balkánon, sőt, 
azon túl Moldvában és Török-
országban is kutatott. A legis-
mertebbek azonban az alföl-
di település-néprajzi, valamint 
a pásztor- és viselettanulmá-
nyai. Munkáinak hatása is 
itt mérhető leginkább. Hisz-
szük, hogy a mai szakembe-
rek, az oktatás, a könyvkiadás 
és a sajtó révén a Kunság népe 
különösen ismeri Györffy Ist-
vánt.

- Mit mond róla a mai ma-
gyar néprajztudomány? Isme-
rik-e munkásságát, tudomá-
nyos téziseit külföldön?

- Györffy István munkás-
ságát maximálisan elfogad-
ja a mai magyar néprajztu-
domány. Ennek bizonyíté-
ka a Magyar Néprajzi Társa-
ság egyik legrangosabb díja 
a Györffy István Emlékérem, 
amelyet a néprajz területén 
dolgozók kiemelkedő teljesít-
ményért vagy egész életmű-
ért kaphatnak meg. Az ELTE 
Néprajz Tanszéke alapítóját 
tiszteli benne és a debreceni-
ek kezdeményezésére alakult 
meg a Györffy István Népraj-
zi Egyesület, amely több évti-
zede jelenteti meg a Néprajzi 
látóhatár című folyóiratát. Ők 
adták ki (reprint kiadásban) 
az évfordulóra összeállított 
kiállításunk alapkoncepció-
ját adó „A néphagyomány és a 
nemzeti művelődés” című kö-
tetét, amit mindenki haszon-
nal forgathat ma is. Györffy 
Istvánnak életében kivá-
ló kapcsolata volt a finn nép-
rajz művelőivel, de Kis-Ázsi-
ában és Ausztriában egyaránt 
ismerték. Azon kell lennünk, 

hogy napjaink tudományos 
palettáján is ott legyen a neve.

- Sokat idézett gondolata 
„Európa nem arra kíváncsi”, 
hogy mit tanultunk az euró-
pai népektől, hanem hogy mi-
vel gyarapítottuk mi az euró-
pai kultúrát. Azt hiszem, ma-
napság méltán tehetjük fel a 
kérdést: – Kíváncsi ránk, a kul-
túránkra Európa? Mennyire 
időtálló és mennyire megvaló-
sítható a mai viszonyok között 
szellemi végakarata?

- A néphagyomány és nem-
zeti művelődés című könyvét – 
amely egyébként utolsó köny-
ve életében – valóban szellemi 
végrendeletnek is tekinthetjük. 
Tanítványai azóta sok min-
dent megvalósítottak belőle. A 
szabadtéri néprajzi múzeum 
Szentendrén nyílt meg, a he-
lyi múzeumok megszaporod-
tak, hagyományőrző csoportok 
viszik tovább a népművésze-
ti értékeket stb. A népi kollégi-
um szelleme pedig tovább élt a 
Györffy kollégiumban. Újabb 
és újabb tudós-generációk nőt-
tek fel, akik tovább növelték a 
néprajz tudományos szerepét 
a társadalomtudományok kö-
zött. A 20. század utolsó har-
madában csökkent a hagyomá-
nyos kultúra jelentősége, s en-
nek folytán már-már feledés-
be merültek a népszokások, sőt 
a foglalkozások is, hiszen már 
az egykori parasztcsalá dok 
sem akarták, hogy gyermekük 
„a mezőgazdasági szektorban” 
maradjon. A rendszerváltás óta 
van némi elmozdulás. Vannak 
fiatalok, akik szemében a föld 
érték, és szigorú értékrendjük-
höz hozzátartozik a paraszti 
munkaerkölcs. Ilyen fiatalokat 
volt szerencsém tanítani a me-
zőtúri főiskolán közel egy évti-
zedig. Én a munkájukban a fa-
luért, a kisvárosért tett cseleke-
deteikben hiszek. 

Van egy csoport, amely or-
szágszerte felvállalta a nemze-
ti kultúra értékeinek a népsze-
rűsítését. Ők a hagyományőr-
zők. Tevékenységük jól mér-
hető a falunapok, városnapok, 
fesztiválok, versenyek megva-

lósításában. Országszerte az új 
ünnepek színes kavalkádjával 
találkozunk az utóbbi évtized-
ben. Mindez ellenreakció a vi-
lágszerte terjedő uniformizá-
lásra, a kultúra, a hagyomány, 
a nemzeti szimbólumok „sár-
ba taposására”. Megfigyelhe-
tő, hogy amikor a nagyhatal-
mak már-már elhitetik a „kis-
népekkel”, hogy „hasonulni 
kell”, akkor ébredezni kezde-
nek a nemzeti érzések és min-
dig vannak, akik kézbe veszik 
a zászlót: igenis kell a magyar 
termék, büszkék vagyunk ér-
tékeinkre, a hungarikumokra 
etc. Györffy István is ezt hir-
dette hat évtizeddel ezelőtt! 
Mondandója, más környezet-
ben ugyan, de ma is aktuális. 
Szükség van magyarságunk, 
a magyar kultúra értékeinek 
fenntartására.

- Milyen szempontok szerint 
állították össze a rá emlékező 
konferencia előadásait, esemé-
nyeit?

- Az idei konferenciaszer-
vezés fő szempontja azon túl, 
hogy megemlékezzünk a ne-
ves tudósról, annak felméré-
se is, hogy a magyar néprajz-
tudomány milyen jelentősebb 
eredményeket ért el azokban 
a kutatási témákban, ame-
lyekben Györffy István alap-
műveket alkotott. Így lesz szó 
az építkezés, a pásztorkodás, 
a népművészet és a népmű-
vészet-kutatás legújabb ered-
ményeiről. Elhangzik előadás 
Györffy István munkásságá-
nak jelentőségéről, én pedig 
Györffy István családi kap-
csolatait mutatom be több, ed-
dig ismeretlen adat alapján. 
Kevésbé ismert az a tény, hogy 
maga Györffy is végzett csa-
ládkutatást. Szeretnénk sok 
újat mondani a karcagiaknak, 
a nagykunságiaknak és a tu-
dományos szférának. A ren-
dezvényhez kapcsolódó kiállí-
tás pedig dokumentumokkal, 
fotókkal támasztja alá Györffy 
István „üzenetét” és a nemzeti 
művelődés megújulását.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Márciusban Györffy Emlékülés és kiállítás
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Megjelent a 2014. évi 
Karcagi Kalendárium.

Megvásárolható  a Csokonai 
Könyvtárban 1000 Ft/db áron

Magán állatorvosi ügyeletMagán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Február 8-9. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport u. 13. Tel.: 06/30-205-3260.
Február 15-16. Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.: 06/20-939-4650.

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni önkormányzati választókörzetek 

képviselőinek februári fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  február 11-e 16 óra,  Városháza 2. szoba

Kovács Sándor  2. választókörzet  február 19-e 16 óra,  Városháza 2. szoba

Kovácsné 
Kerekes Katalin  3. választókörzet  február 20-a 16 óra,  Városháza 2. szoba

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

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

Karcagi 
Nagy Zoltán 6. választókörzet  február 10-e 16 óra,  Városháza 2. szoba

Csányi Sándor 7. választókörzet  február  12-e 16 óra,  Kiskulcsosi 
   tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  február 12-e 16 óra,  Kádas György 
   Általános Iskola, 
   Kisújszállási út 45.

Dobos László polgármester 
azt emelte ki, hogy a város pol-
gárai örömmel vették és figye-
lemmel kísérték az állomáson és 
térségében indult munkálatokat, 
ami azt jelenti, hogy jónak és 
hasznosnak tartják a beruházást.

- Nagyon fontos ez számunk-
ra, hiszen a vasúti közlekedés ja-
vulása mellett az állomás előtt 
kialakított parkolónak köszön-
hetően előnyösen változott a vá-
roskép is.

Boldog István megyei út-

ügyi miniszteri biztos szerint a 
parkolóépítéssel kibővített kar-
cagi beruházás jól mutatja, hogy 
„a vasút és a közút forgalma és 
közlekedése” összefügg, s a vas-
út és a közútfejlesztést is folytat-
ni kell az országban. Rövid be-
szédében hangsúlyozta, a köz-
utakon is várhatók nagyobb 
munkák, mert az időjárás ja-
vulásával megkezdődik a 31-es, 
32-es és a 33-as utak felújítása, 
ill. folytatódni fog a Kunhegyes-
tiszagyendai, a Mezőtúr-
tiszaföldvári utak javítása.

Elek György

Január 30-án a közmeghall-
gatással egybekötött ülést – a 
holokauszt áldozataira emlékez-
ve –  egyperces néma felállással 
kezdték a képviselők és a terem-
ben jelenlévő egybegyűltek.

A közmeghallgatás kereté-
ben néhány lakossági kérés és 
észrevétel fogalmazódott meg, 
például forgalomjelző táblák-
kal, közvilágítással kapcsolato-
san, de a meghallgatás ellenére 
is az ülés az általában megszo-
kottnál rövidebb ideig tartott. 
Az egyébként sem hosszú na-
pirend jelentős részét zárt ülés 
keretében tárgyalták városunk 
vezetői, de a 2014. évi városi 
költségvetésről szóló előter-
jesztés megtárgyalását is kény-
telenek voltak elnapolni. Az 
ülés időpontjáig, még nem állt 
rendelkezésre néhány olyan sa-
rokszám, amely döntő fontos-
ságú az idei büdzsé kialakítá-
sához.

Azonban ezúttal módosítás-
ra került a 2013. évi költségve-
tésről szóló többszörösen mó-

dosított önkormányzati rende-
let. Törvényi előírások alapján 
erre lehetősége van az önkor-
mányzatnak. Többek között 
átcsoportosítások miatt vált 
esedékessé a rendelet módo-
sítása. A módosítás összesen 
92 777 ezer forintnyi bevéte-
li- és kiadási előirányzat növe-
kedést mutat. Tartalmazza a 
Képviselő-testületi döntéseket, 
az időközben a központi költ-
ségvetésből lebontott támoga-
tásokat, az egyes feladatokhoz 
átvett pénzeszközök előirány-
zatosítását, valamint az önkor-
mányzat irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek által be-
adott előirányzatok közötti át-
csoportosítási kérelmeket.

Ennek tükrében a 2013. évi 
városi költségvetés főösszege ( 
bevételi- és kiadási oldal egy-
aránt) 4 165 347 ezer Ft.

A 2014. évi költségvetés újra-
tárgyalását február 15-ig, rend-
kívüli ülés keretében fogja a 
testület lebonyolítani.

-dh-

Január 25-én került meg-
rendezésre az V. Ongai Pálin-
kaverseny ünnepélyes ered-
ményhirdetése Lillafüre-
den a Palotaszállóban. A ver-
senyre 332 nevezőtől összesen 
1030 pálinka és párlat érke-
zett Magyarország egész terü-
letéről, illetve Szlovákiából és 
Romániából. A 24 fős nem-
zetközi zsűri döntése alapján 
123 arany, 227 ezüst és 255 
bronz oklevél, valamint 27 
champion, azaz nagy arany-
érem került kiosztásra. A ne-
vezett mintákból 676 volt bér-
főzetők, 254 kereskedelmi főz-
dék, illetve 100 db magán-
főzők által nevezett pálinka 
vagy párlat. 

A Pálinka Baráti Kör az év 
első versenyén a várakozáso-
kon felül teljesített. Összesen 
12 éremmel térhettünk haza, 
ami a verseny színvonalához 
mérten hatalmas elismerés.  
Elmondható, hogy 2013-ban 
kiemelkedő aromatikával és 
magas beltartalmi értékekkel 
rendelkeztek a gyümölcsök és 
a zöldségfélék, amit szerencsé-
re sikerült a lepárlás során át-
mentenünk a pálinkáinkba/
párlatainkba.

Eredményeink: 
 Deák Ferenc: meggy-cse-

resznye vegyes (ezüst), meggy 

(ezüst) Cacanska Lepotica 
szilva (ezüst), Henger cékla 
(ezüst) szilva (bronz), Detroit 
cékla (bronz). Lippai Mihály: 
Otelló szőlő (ezüst), Izabel-
la szőlő (bronz), Lippai Dé-
nes: Cacanska Lepotica szil-
va (arany), Ágyas Cacanska 
Lepotica szilva (arany), Gá-
la alma (arany), Vadszilva 
(bronz).

A Cacanska Lepotica szilva 
champion díjat kapott, vagyis 
a versenyre nevezett 146 szil-
va közül a legjobb szilvapálin-
ka lett. Nagy elismerést jelent 
a szilva kategóriát megnyerni, 

hiszen a presztízsen túl, ebben 
a kategóriában volt idén is a 
legtöbb nevezett minta.

Ezúton szeretnénk megkö-
szönni családjainknak, bará-
tainknak és mindazoknak a 
segítségét, akik munkánkat 
valamilyen módon segítették, 
hiszen nélkülük nem szület-
hettek volna ezek a nagyszerű 
eredmények. Az év további ré-
szében nagy lelkesedéssel ké-
szülünk a Kárászi Pálinkaver-
senyre, valamint a Gyulai Or-
szágos Pálinkaversenyre.

lippai

Tájékoztatás
Örömmel tájékoztatjuk a Hírmondó olvasóit, hogy a lap ha-

sábjain megjelent felhívásunkra jelentkezett az Ókatolikus teme-
tőben talált, elkóborolt kutyus gazdája. Hálás köszönetét fejezte 
ki a megtalálóknak és a Gyepmesteri telep dolgozóinak. Mi pe-
dig örülünk, hogy segítő szándékunk eredményre vezetett.

Köszönettel:
a megtalálók

2014 első pálinkaversenye

Karcagi sikerek
Testületi ülés

Folytatás az 1. oldalról

„A vasútban van jövő!”
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Az Amboseli Nemzeti Park 
Kenya és Tanzánia határán 
fekszik, kb. 250 kilométerre a 
fővárostól. Nairobiba vissza-
érkező hősünk már a szállá-
son megpróbált olcsó szafarik 
után nézni, de a legkedve-
zőbb ajánlat is meghaladta 
a lehetőségeit. Maradt a régi 
módszer, vállra a hátizsákot 
és irány az út...

- Van ott egy határfalu, úgy 
hívják, hogy Namanga. Ez a 
kiinduló pontja a Tanzániá-
ba menő utaknak és innen le-
het eljutni a tőle keleti irány-
ban, nyolcvan kilométerre el-
terülő Amboselibe. Nahát, 
itt Namangában szálltam le 
a buszról. Putrik, por, meleg 
– mint első benyomás. A he-
lyi suttyók hamar körbekap-
tak és jött az ajánlgatás – ve-
gyek karkötőt, nyakláncot, 
lándzsát és más marhaságo-
kat. Hamar kiderült, hogy a 
nemzeti parkba szervezett 
autóbuszjárat nincsen. Hát 
akkor mondtam, nekem ma-
szek fuvar kell! Lett is jelent-
kező egyből vagy hat.

- A namangai lakosok miből 
élnek?

- Vidéken leginkább a me-
zőgazdaság, ami megélhetést 
jelent. Úgy láttam, itt a lako-
sok egy része marhatartás-
ból él, a másik részük sem-
miből sem (legfeljebb hülye-
ségeket árul a turistáknak). 
Szó szerint élnek ahogy tud-
nak, mert Kenyában gyára-
kat vagy üzemeket – a nagy-
városokon kívül – nem le-
het látni. Ezért lehet az, hogy 
a 80 kiló feletti ember na-
gyon ritka. Hamar kiderült 
viszont, hogy autójuk azért 
van. Rövidesen meg is kezdő-
dött az alku a viteldíjat ille-
tően. Azt már kitanultam az 
araboknál, hogy az alkuhoz 
sok idő, kitartás és türelem 
kell, de megéri. Egy Toyotás 
gyerek, a későbbi sofőröm, a 
Simon (ejtsd: Szájmon) elő-
ször valahol az egekben in-

dította a lehetséges viteldíjat, 
egy órát alkudtunk, mire le-
vertem az árat az elfogadható 
szintre. Aztán hozta a kocsit 
és elindultunk a 80 kilomé-
terre lévő Amboselibe. Ott a 
bejáratnál várt a másik meg-
lepetés – a 80 dolláros belé-
pő kifizetése után derült ki, 
hogy szafarira lehetőség egy-
általán nincs. A Simon kér-
dően nézett rám, kell-e a ko-
csi a parklátogatáshoz? Újabb 
alku következett. A végén ki-
fizettem az ő belépőjét is, ami 
– lévén kenyai állampolgár – 
100 schilling (azaz kb. 250 Ft 
volt, míg az enyém 80 dollár, 
azaz 16 ezer!) Kellett szállás 
is, de több lehetőségből tud-
tam választani. Voltak a ke-
rítéssel körbevett, minden 
kényelemmel felszerelt ún. 
lodge-ok, jacussival, szauná-
val és szobapincérrel napi pár 
száz dollárért. Hát ez nekem 
nem ment, de rájöttem vala-
mire: a repülőtérre jó nagy 
csapatokban érkeztek a fehé-
rek, ám amúgy se a főváros-
ban, se másutt nem nagyon 
lehetett találkozni velük. Hát 
itt vannak, ilyen helyeken, a 
lodge-okban. A repülőtérről 
éjszaka viszik ki őket a lezárt 
üdülőterületekre, hogy ne 
lássák útközben a feneketlen 
nyomort. És itt, ezekben töl-
tik a szabadságukat. Ez volt 

a nemzeti parkban is, meg az 
óceáni fürdőhelyeken is. Szó-
val, az Amboseliben lehet-
séges szállás-kategóriák kö-
zül az én pénztárcámnak leg-
megfelelőbbet választottam: 
katonai sátor volt a szállás, a 
fürdőszobát egy tábori budi 
(amolyan falusias megoldás, 
sátorlap oldalakkal) a zu-
hanyzót pedig egy slag jelen-
tette, amiből jó hideg víz jött. 
Mindez 25 dollárba került! 
Ugyanakkor pl. 600 forint 
körül került egy üveg meleg 
Tusker sör. Mindennek meg-
volt a maga ára, mert hát ha a 
mzungu odament – fizessen!

A szafari azt jelenti, hogy 
tekergés, csavargás. Egy 
szafari két időpontot, ez-
zel együtt két terepen meg-
tett utat jelent. Nem kell raj-
ta csodálkozni, hisz napköz-
ben óriási a hőség.

- Az állatok a hajnali és az 
alkonyati meg az esti hűvös-
ségben indulnak meg, ak-
kor lehet látni valamit. Hogy 
napközben hová bújnak, azt 
elgondolni nem tudom, de 
olyankor még az elefántok 
is eltűntek, pedig azok nem 
olyan apróságok... Napköz-
ben sem lehetett persze unat-
kozni, mert maga a táj szür-
realisztikusan hatott, hát-
térben az 5895 méter ma-
gas Kilimandzsáróval, elöl a 
pusztával és fáival. Pazar lát-
nivaló. Tudni kell viszont, 
hogy a Kilimandzsáró hava 
a globális felmelegedés mi-
att olvad. Ezért – egyrészt 
– a hegy jégsapkája már ne-
gyedakkora, mint száz évvel 
ezelőtt, másrészt viszont az 
Amboseli keleti oldalán jelen-
tős kiterjedésű mocsárvilág 
alakult ki. A mocsárban ví-
zilovak élnek, de az elefántok 
is nagyon szeretnek itt dago-
nyázni, és legelik a mocsár 
növényeit.

(folytatjuk)

Elek György

„Jó lesz nekem Kenya is”– 3. rész

A szafari azt jelenti: tekergés, 
csavargás

P Á L Y Á Z A T
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága pályázatot 
hirdet az alábbi munkakör betöltésére: 

RAKTÁRKEZELŐ.
Betöltéséhez szükséges feltételek:
- Középfokú iskolai végzettség,
- raktárkezelői képesítés,
- legalább 3éves szakmai tapasztalat,
- számítógépes ismeret (world, excel),
- büntetlen előélet.
Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogállásáról szó-

ló 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony.
A pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázó szakmai önéletrajzát, 

végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolatát.
Az állás betöltésének várható időpontja: 2014. 03. 03.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. 02. 27.
Jelentkezni írásban, 2014. 02. 24-ig lehet az alábbi címünkre:
Városi Önkormányzat Városgondnoksága
5300 Karcag, Villamos u. 109.
e-mail cím: vgkarcag.munkaugy@gmail.com
Tel.: 59/311-411 Fax: 59/311-538

P Á L Y Á Z A T
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága pályázatot 
hirdet az alábbi munkakör betöltésére: 

MŰSZAKI CSOPORTVEZETŐ.
Betöltéséhez szükséges feltételek:
- Felsőfokú iskolai végzettség,
- legalább 3 éves szakmai, vezetői tapasztalat,
- számítógépes ismeret (world, excel),
- saját tulajdonú személygépkocsi,
- büntetlen előélet.
Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogállásáról szó-

ló 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A pályázat részeként benyújtandó iratok: Szakmai önéletrajz, dip-

loma másolat.
Az állás betöltésének várható időpontja: 2014. 03. 03.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. 02. 27.
Jelentkezni írásban, 2014. 02. 24-ig lehet az alábbi címünkre:
Városi Önkormányzat Városgondnoksága
5300 Karcag, Villamos u. 109.
e-mail cím: vgkarcag.munkaugy@gmail.com
Tel.: 59/311-411 Fax: 59/311-538

P Á L Y Á Z A T
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága pályázatot 
hirdet az alábbi munkakör betöltésére: 

MEZŐŐR.
Betöltéséhez szükséges feltételek:
- 8. általános iskolai végzettség,
- saját tulajdonú segédmotor-kerékpár, ill. annak vezetésére feljo-

gosító okmány
- Karcag város külterületének ismerete,
- büntetlen előélet.
Az elbírálásnál előnyt jelent: mezőőri vizsga, fegyvervizsga.
Illetmény és egyéb juttatás: A Közalkalmazottak jogállásáról szó-

ló 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A pályázat részeként benyújtandó iratok: Szakmai önéletrajz, 

végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolata.
Az állás betöltésének várható időpontja: 2014. 03. 03.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. 02. 27.
Jelentkezni írásban, 2014. 02. 24-ig lehet az alábbi címünkre:
Városi Önkormányzat Városgondnoksága
5300 Karcag, Villamos u. 109.
e-mail cím: vgkarcag.munkaugy@gmail.com
Tel.: 59/311-411 Fax: 59/311-538
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Az ajánlat 2013. november 4-től visszavonásig érvényes, az Invitel kábeles, digitális Docsis 3.0 szolgáltatási területén, új lakossági ügyfelek 

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

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

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

tartalmazzák. Jelen tájékoztatás nem teljes körű!

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

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

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

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

-50%

IN_33012042_HYHP2_KarcagiHirm_220x307_140121-K.indd   1 1/6/14   1:59 PM
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 130 
m²-es kertes családi ház tulajdo-
nostól alkuképesen eladó. Tel.: 
06/70-300-9730.

2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 8,5 
M Ft. Tel.: 06 70/310-1751 v. 06/30-
245-7147.

Eladó Bucsán 3 szobás ház mel-
léképületekkel, kerttel. Tel.: 06/30-
283-9322.

109 m²-es tetőteres, kertes csalá-
di ház eladó vagy 1,5 szobás pa-
nelre cserélném Karcagon vagy 
Debrecenben, értékegyeztetéssel. 
Tel.: 06/30-857-3805.

Családi ház nagy portával eladó. 
Kg., Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 M Ft. Tel.: 
59/300-462.

3 szobás sorházi lakás a fürdőhöz 
közel, reális áron, sürgősen eladó. 
Karcag, Kórház u. 1. Tel.: 06/30-
544-3673.

Tégla építésű társasházi, II. emeleti, 
3 szobás, klímás, egyedi fűtésrend-
szerű lakás garázzsal együtt is el-
adó. Tel.: 06/20-451-8143.

3 szoba összkomfortos családi 
ház eladó. Lakást beszámítok II. 
emeletig értékegyeztetéssel. Tel.: 
06/30-349-4316.
Bucsán eladó gázfűtéses, 2 cse-
répkályhás, 2 szobás tehermentes 
családi ház. Garázs és állattartás-
ra kiválóan alkalmas melléképüle-
tekkel. Tel.: 06/30-853-7017 (egész 
nap).
Karcag, Széchenyi sgt. 50/a. sz. 
alatt olcsó rezsijű, 1,5 szobás, er-
kélyes, I. emeleti lakás eladó. Tel.: 
06/30-491-2519.
Karcagon csendes, nyugodt kör-
nyezetben, jó állapotban lévő 2,5 
szobás, tehermentes családi ház 
sürgősen eladó. Tel.: 06/30-922-
8958.
Karcagon cserépkályhás, gázkon-
vektoros, 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.
Karcag, Rimaszombati u. 7. sz . 
alatt keretes családi ház eladó. 
Körülbelül március 1-jétől kiadó is. 
Tel.: 06/30-249-1350.

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.
Eladó Karcagon a Kisvénkertben 1 
és 1,5 szobás fürdőszobás ingatla-
nok. Vezetékes fúrott kút, cserép-
kályha van. Tel.: 06/20-375-8129.
Karcagon 56 m²-es III. emeleti, 
két szobás, erkélyes lakás eladó 
Kossuth tér 11-13. Tel.: 06/30-385-
4300.
Eladó Karcagon a Vásárcsarnoknál 
belső udvari ingatlanok kedvező 
áron. 1; 1,5 szobás és családi ház 
saját telekrésszel. Tel.: 06/20-375-
8129.
Városközpontban 54 m²-es, 2 szo-
bás, erkélyes, teljesen felújított III. 
emeleti lakás eladó. Tel.: 06/30-
321-5029.
Karcag, Madarasi u. 9-11. IV/14. sz. 
alatti lakás eladó. Tel.: 06/30-249-
1350.
Felújítandó komfort nélküli kis 
ház eladó a Baross úti zugban. Tel.: 
06/70-410-8289.
Eladó Karcagon a Vásárcsarnoknál 
250 m²-es üzlet. Kereskedelmi, 
vendéglátó, egészségügy, irodák 
működtetésére kiválóan alkalmas. 
Klíma, riasztó, gazdasági bejárat, 
saját parkoló van. Ugyanitt Kft. el-
adó, amely alkalmas uniós pályá-
zatokra! Tel.: 06/20-375-8129.
Karcagon Kossuth tér 10. sz. alat-
ti 51 m²-es 1,5 szobás, erkélyes la-
kás eladó. I.ár: 5,5 M Ft. Tel.: 06/30-
541-5386.
Eladó 2 szobás összkomfortos ker-
tes ház akár berendezéssel együtt 
is. Melléképületek, fúrott kút az 
udvarban. Érd.: Kg., Rába u. 51. 
(volt SZIM lakás). I.ár: 5,2 M Ft.

Állat
Kopasztott csirke eladó! Vágás 
minden pénteken. Megrendelést 
csütörtök délig szíveskedjenek 
leadni! Karcag, Soós I. u. 12. Tel.: 
59/311-969 vagy 06/30-244-5160.
Ko p a s z to t t  kövé r  k a c s a  e l -
adó! Vágás minden pénteken . 
Megrendelést csütörtök délig szí-
veskedjenek leadni! Karcag, Soós I. 
u. 12. Tel.: 59/311-969 vagy 06/30-
244-5160.

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

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

Vegyes
Transzcendentá l is  Meditáció! 
Tudományos igazolt program az 
egyéni és a társadalmi problémák 
megoldására. Tel.: 06/59-313-284, 
www.tmhirek.hu
Eladó 1 db parabola antenna, 1 
db Swin csepel 26-os bicikli, 2 db 
grillsütő. Tel.: 59/314-094 (délután).
Blézerek, kabátok, dzsekik, kosz-
tümök (48/XL), sok könyv (szép-
irodalom, lektür, krimi) eladó. 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 kivitelezésű 
előszoba fogas, 1 db barokk stí-
lusú újszerű franciaágy + eredeti 
zöld bársony terítővel, 1 db új gu-
rulós zsúrkocsi, 2 db sarokra sze-
relhető vitrines téka tölgyfából, 
népi motívumokkal díszített fara-
gással, 1 db előszobai cipős szek-
rény, 15x15 cm-es új kék színű fali 
csempe kedvező áron. Tel.: 06/70-
300-9730.
Alumínium üstház, 220-as ter-
ménydaráló, ásó, kapa, lapát, ge-
reblye, csákány, fejszék, fogók, vil-
láskulcs, csőfogók, franciakulcsok, 
stb. eladó. Kg., Hunyadi u. 40. Tel.: 
06/70-532-6644.
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, vasárnap: 
5-21 óráig . T isztelettel: Orvos-
Nagy László.
Karcagon két kisebb darab szán-
tóföld eladó. Tel.: 06/30-420-0995.
Mosógép, centrifuga eladó. Tel.: 
59/314-892.
Keresek  te ljesen  egyedü lá l ló 
nyugdíjas nőt 60 éves korig egy-
más segítésére. Tel.: 59/400-335.

Őrölt fűszerpaprika kapható ős-
termelőtől. Érd.: Kg., Rákóczi u. 13. 
Tel.: 06/70-943-3479.

Eladó 1 db garanciális FUJI S4000 
fényképezőgép sok tartozékkal. 
Tel.: 06/30-637-6905.

Nagyon szép állapotban lévő ba-
baágy kókusz matraccal és rátehe-
tő pelenkázóval eladó. I.ár: 15.000 
Ft. Tel.: 06/70-329-2792.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, 
férfi szövet és bársony nadrág; 
bőrkabát varrását rövid határidőre 
vállalom! Tel.: 59/887-269

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

Bajba jutott? Nem tudja hitelét fi-
zetni? Végrehajtás van folyamat-
ban? (Személyi hitel, hitelkártya, 
jelzálog hitel, stb.) Ne késlekedjen, 
kérjen segítséget! Mi segítünk! 
Tel.: 06/70-314-4403 vagy 06/30-
647-7324.

Minőségi  terme lői  borok  az 
o r s z á g  l e g j o b b b o r ás z ai tó l . 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák krt. 
77. Tel.: 06/30-928-3073. www.
karcagiborhaz.hu 

VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is válla-
lok. Török László. Tel.: 59/313-887 
vagy 06/30-289-5103.

Német nyelvoktatást vállalok. Tel.: 
06/59-311-477.

FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY ! 
Kizárólag hölgyek részére hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést válla-
lok! (Több mint 30 éves gyakor-
lattal rendelkezem.) Tel.: 06/30-
447-3918.

Német nyelv tanítását vállalom. 
Tel.: 06/20-391-5618.

Középiskolások részére matema-
tika korrepetálást vállalok . Tel.: 
06/30-325-7724.

Ango l  nye lvbő l  korrepetálást, 
nyelvvizsgára és érettségire fel-
készítést vállalok. Tel.: 06/20-418-
4244.

Pala, cseréptetők átfedése táblás 
zsindellyel, cseréppel, lindabbal. 
Ereszcsatornák  cseréje,  bádo-
gos munkák végzése garanciával. 
Filagóriák építése, homlokzat fes-
tése, hőszigetelése. Azonnali kez-
déssel! Tel.: 06/20-919-0320.

Cipzár bevarrást, ruhajavítást vál-
lalok. Tel.: 06/70-410-8289.

Angol nyelv oktatása egyéni tema-
tika szerint. Korrepetálás és nyelv-
vizsgára felkészítés (alap, közép és 
felső fok). Tel.: 06/30-586-4912.

Apróhirdetés

Felnőttképzési nyilvántartási szám   01132-2010

Intézmény-akkreditációs lajstromszám   AL-2486

FIGYELEM! A Probitas Plus Kft. által a következő 

OKJ-s képzések indulnak 
Karcagon és Kisújszálláson 2014. februártól

az új törvényi változások szerint

-  Boltvezető
-  Emelőgépkezelő (kivéve targonca)
-  Élelmiszer- vegyi áru és 

gyógynövény eladó
-  Kézápoló és műkörömépítő
-  Óvodai dajka
-  Számítógépes adatrögzítő
-  Szociális gondozó és ápoló
-  Targoncavezető

-  Bérügyintéző
-  Munkavédelmi technikus
-  Pedagógiai és családsegítő 

munkatárs
-  Társadalombiztosítási ügyintéző

Mi nem kérünk beiratkozási, regisztrációs, valamint modulzáró vizsga 
megírási díjat! A kamatmentes részletfizetési lehetőséget is biztosítjuk.

Elérhetőségeink: 06 70 4242 490, 06 30 422 7224, 06 52 413 766, 
oktatas@probitas.hu.

Tekintse meg megújult honlapunkat! www.probitas.hu .
facebook: probitas plus kft

AKCIÓ!
A Bérügyintéző és a Társada-
lombiztosítási ügyintéző tanfo-
lyamok együttes elvégzésekor 
a 2. tanfolyam képzési díjából 
50%-ot mi fizetünk!

A Emelőgépkezelő (kivéve targon-
ca) és a Targoncavezető tanfolyamok 
együttes elvégzésekor a 2. tanfolyam 
képzési díjából 50%-ot mi fizetünk!

Gépkezelő képzésnél hatósági 
vizsga (jogosítvány) szervezé-
sét is vállaljuk.

Kedvezményeink: Cégeknek, Intéz-
ményeknek, Magánszemélyeknek:
- Rugalmas időbeosztás
- Cégeknél kihelyezett képzés
- Vizsgáztatás a képzés helyszínén.

8. osztályra épülő képzéseink: 

Érettségire épülő képzéseink:

A nálunk végzett hallgatók 73%-a munkahelyet létesített vagy 
őrzött meg az új szakmáknak köszönhetően.
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2014. február 7. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  The Best Campany koncert 
19.05  Nagykunsági Krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Varga Nándor
 Téma: Ipari Park
 Karcagi Hírek
 - Népművészek kiállítása
 - Ifjúsági ház
 - Kabai László fotókiállítása
 Háttér
 Sajtótájékoztató a vasútállo-

máson
20.20  A Magyar Kultúra Napja

2014. február 11. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Református 

istentisztelet - Egyetemes ima-
hét

19.15  Karcagi hírek
19.45  A Hit Szava - Római katolikus 

szentmise - Egyetemes Imahét
20.55  Berekfürdői Nádirigó Népdal-

kör műsora a XXII. Nagykun-
sági Kulturális Napok, Hagyo-

mányőrző és Kulturális Feszti-
válon

21.15  Kun-Csorgó Citeraegyüttes 
fellépése a XXII. Nagykunsági 
Kulturális Napok, Hagyomány-
őrző és Kulturális Fesztiválon

21.35  Karcagi Nótaklub tagjai éne-
kelnek a XXII. Nagykunsági 
Kulturális Napok, Hagyomány-
őrző és Kulturális Fesztiválon

2014. február 13. csütörtök
18.00  Műsorajánlat
18.05  Karcagi Ifjúsági Filmműhely al-

kotása I. rész - Turista rémálom
18.20  Nótacsokor
19.05  Nagykunsági Krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Kovács Sándor
 Téma: miniszteri megbízott
 Karcagi Hírek
 - Gazdatüntetés
 - Diákolimpia
 - Defibrillátor adomány
 Háttér
 Téma: Györffy Napok
20.20  Szalagavató a Szentannaibban

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

Pisák Ildikó – Ramos János
Kg., Deák krt. 65. Krisztián

Halálozás

Lévai Ferenc
 Kg., Csokonai u. 55/a. 

(1942.)
Tóth-Kása Pálné (Mándoki 

Zsuzsanna)
 Karcag (1947.)

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
Február 15. szombat
 8 – 13 óráig Betánia Gyógy-

szertár – Széchenyi sgt.
 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco
Február 16. vasárnap
 9 – 12 óráig Betánia Gyógy-

szertár – Széchenyi sgt.
A fenti időpontokon túl sür-

gős esetben egészségügyi el-
látás a Háziorvosi ügyeleten 
(Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Előkészületi mérkőzés 
Karcag – Túrkeve 7:2 (4:1)
Karcag, Lóger pálya, 50 né-

ző.
Karcag: Moga, Kovács L., 

Szőke R., Szentannai, Hamar, 
Szivós G., Szivós Gy., Nagy R., 
Kupai, Bukovszki, Székely

Csere: Bajusz
Góllövők: Szőke R. (3), 

Szivós G. (2), Székely, Hamar
Orosz István: Sok helyzet-

ből sokat értékesítettünk, de 
még mindig jobban és tuda-
tosabban kell védekezésben és 
támadásban játszani.

Február 9-én újabb előké-
születi mérkőzés lesz a Lóger 
pályán 13 órakor, az ellenfél 
Kunhegyes együttese lesz.

DVSC (U14) – Karcag 
(U15) 2:2

Debrecen, Pallag.
Karcag: Fekete, Kupai, Mes-

ter, Bencsik, Szendrei, Moga, 
Tóth F., Györfi, Terjék, Pesti, 
Farkas A.

Cserék: Farkas S., Balla G.
Edző: Kemecsi László
Góllövő: Terjék (2)
Kemecsi László: Az NB 

I-ben játszó és egy évvel fiata-
labb játékosokkal felálló Deb-
recen tetszetősen és ügyesen 
játszott ellenünk. Az I. félidő-
ben jól védekeztünk és maga-
biztosan kontráztunk. A II. 
félidőben eldönthettük volna 
a mérkőzést, mivel az utolsó 
percben kapott góllal lett dön-
tetlen a végeredmény.

Labdarúgás

Birkózás

Újoncok 
a mélyvízben

Hajdúböszörménybe látogatott 
a Karcagi SE birkózó csapata, ahol 
már a kezdők közül is néhányan 
megmutathatták ügyességüket, rá-
termettségüket. Kincses Sándor 
egykori kiváló birkózó emléké-
re rendezett viadalon a Kelet-Ma-
gyarországi régió 17 szakosztályá-
nak százötvenöt fiatal versenyzője 
indult. A megfiatalított csapatunk 
boldogan és jókedvűen érkezett 
haza. Erre minden okunk meg-
volt, hiszen a tizenkét fős különít-
ményünk tizenegy tagja éremmel 
a nyakában ölelhette át szüleit. 

Eredményeink: Gyermek I. 23 
kg.: Rostás Lajos III., György Atti-
la III. Diák II.26 kg.: Balajti Gábor 
II. 29 kg.: Balogh Alex I., Szatmári 
Richárd V. 42 kg.: Mészáros Csa-
ba III. 54 kg.: Kis János II. 58 kg.: 
Nagy Máté I. Diák I. 58 kg.: T. Sza-
bó Kristóf II. 63 kg.: Kovács Péter 
I. 76 kg.: Havrilcsák Dávid II. Ser-
dülő 54 kg.: Rostás Kornél II.

Nagy múltú szakosztályunk to-
vábbra is várja kedden és csütör-
tökön 17:30 órától a 7-11 éves fiú-
kat és lányokat e szép sportágunk 
edzéseire. Kedves szülők, nagy-
szülők! Ez az utolsó mondat első-
sorban önöknek szólt.

Az elmúlt vasárnap – immár 
6. alkalommal – került meg-
rendezésre a városi Sportcsar-
nokban az utánpótlás korú-
ak számára kiírt torna. Bartha 
László az emléktorna első szá-
mú segítője közeli barátságban 
volt Lekvár Sándorral. Koráb-
ban mindketten sokat tettek a 
karcagi labdarúgásért. A mos-
tani torna is azt a célt szolgál-
ta, hogy több neves vidéki klub 
meghívásával minél több jó ké-
pességű fiatal kerüljön előtér-
be. Meg kell említeni a lebo-
nyolításban segítséget nyúj-
tó ifj. Lekvár Sándor család-
ját, Szendrei Imrét, a Thomas 
sport áruház tulajdonosát, 
Agócs Zoltán vállalkozót, vala-
mint a KSE támogatását is.

„A” csoport: Szolnoki MÁV 
– DVSC 2:1, Mezőkövesd – 
Bp. Honvéd 1:0, Bp. Honvéd – 
DVSC 2:0, Mezőkövesd – Szol-
noki MÁV 1:0, Mezőkövesd – 
DVSC 2:3, Bp. Honvéd – Szol-
noki MÁV 1:1. Végeredmény: 
1. Mezőkövesd (6 pont), 2. Bp. 
Honvéd (4 pont), 3. Szolno-
ki MÁV (4 pont), 4. DVSC (3 
pont).

„B” csoport: Balmazújváros – 
Karcag 0:3, MPA – Jászberény 
1:2, Jászberény – Balmazújvá-
ros 1:1, Karcag – MFA 1:1, Bal-

mazújváros – MFA 1:2, Jász-
berény – Karcag 1:2. Végered-
mény: 1. Karcag (7 pont), 2. 
Jászladány (4 pont), 3. Magyar 
Futball Akadémia (4 pont), 4. 
Balmazújváros (1 pont).

Elődöntők eredményei: Me-
zőkövesd – Jászkisér 2:1, Kar-
cag – Bp. Honvéd 1:0, DVSC 
– Balmazújváros 2:1, Szolnoki 
MÁV – MFA 0:1, Jászberény – 
Bp. Honvéd 2:1.

Döntő: Mezőkövesd – Kar-
cag 1:3

Góllövők: Kulcsár ill. Györfi, 
Farkas A., Tóth F.

Ezzel a karcagi csapat veret-
lenül nyerte meg az emléktor-
nát.

Végeredmény: 1. Karcag, 2. 
Mezőkövesd, 3. Jászberény, 4. 
Budapesti Honvéd, 5. Magyar 
Futball Akadémia, 6. Szolno-
ki MÁV, 7. DVSC, 8. Balmaz-
újváros.

Gólkirály: Györfi György (5 
góllal). Torna legjobb játéka: 
Kálé Benedek. Legjobb kapus: 
Egyed Botond. Legjobb kar-
cagi játékos: Terjék Péter. Leg-
jobb dekázó: Kerekes Bence 
(80). Hetes rúgás győztese: Sze-
rető Kristofer.

A díjakat városunk polgár-
mestere, Dobos László adta át.
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Lekvár Sándor emléktorna

A megye 8 településének 
úszói – Jászberény, Mezőtúr, 
Martfű, Szolnok, Tiszaföldvár, 
Karcag, Szandaszőlős, Jászapá-
ti – szombaton a karcagi uszo-
dában mérkőztek meg a helye-
zésekért. Minden versenyszám-
ban az országos döntőbe csak 
az első helyezettek kerülhettek 
be.

Karcagi eredmények: 100 
m-es gyorsúszás (3. korcso-
port): 2. Szendrei László (Nagy-
kun Ref. Ált. Isk.), 3. Karsai 
Márk (Nagykun Ref. Ált. Isk.), 
5. Papp Rebeka Virág (Kar-
cagi Ált. Isk.), 6. Nagy Viktó-
ria (Nagykun Ref. Ált. Isk.) 100 
m-es hátúszás (3. korcsoport): 
6. Szendrei László (Nagykun 
Ref. Ált. Isk.) 50 m-es mellúszás 
(3. korcsoport): 4. Gyurján Ró-
bert (Nagykun Ref. Ált. Isk.), 
8. Vincze Péter (Nagykun Ref. 
Ált. Isk.), 2. Papp Rebeka Vi-
rág (Karcagi Ált. Isk.), 5. Ko-
vács Dóra (Nagykun Ref. Ált. 
Isk.), 7. Nagy Viktória (Nagy-
kun Ref. Ált. Isk.), 11. Hubai 
Boglárka (Nagykun Ref. Ált. 
Isk.) 100 m-es gyorsúszás (4. 
korcsoport): 3. Szabados Bence 
(Karcagi Ált. Isk.), 4. Zsembeli 
Zsadány (Karcagi Ált. Isk.), 8. 

Szentesi Imre Ákos (Karcagi 
Ált. Isk.) 100 m-es hátúszás (4. 
korcsoport): 3. Szabados Bence 
(Karcagi Ált. Isk.), 5. Zsembeli 
Zsadány (Karcagi Ált. Isk.) 100 
m-es mellúszás (4. korcsoport): 
3. Keserű Bálint (Karcagi Ált. 
Isk.), 4. Márkus Attila (Nagy-
kun Ref. Ált. Isk.), 6. Ferenczi 
Tamás (Nagykun Ref. Ált. Isk.), 
9. Cs. Szabó Hanna (Nagykun 
Ref. Ált. Isk.) 4x50 m-es gyors-
váltó (fiú – 3. korcsoport): 1. 
Nagykun Református Általá-
nos Iskola (Balajti János, Karsai 
Márk, Szendrei László, Vincze 
Péter). 4x50 m-es gyorsvál-
tó (fiú – 4. korcsoport): 1. Kar-
cagi Általános Iskola (Szaba-
dos Bence, Szentesi Imre Ákos, 
Zsembeli Zsadány, Keserű Bá-
lint).

Felkészítő tanárok voltak: 
Orosz István (Nagykun Ref. 
Ált. Isk.), Keserű Sándor (Kar-
cagi Ált. Isk.), Kun László 
(Karcagi Ált. Isk.)

Kun László: Gyakorlati-
lag szeptember óta megy a fel-
készülés, a várt eredményeket 
hozták a tanulók. Célunk az 
országos döntőben az I-VI. hely 
közé kerülni.
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Tollaslabda
Megyei Diákolimpiai döntő

Szombaton Újszászon került megrendezésre a diákolimpia 
döntője 77 résztvevővel. A karcagi színeket három versenyző – 
a Györffy I. Tagisk. tanulói – képviselte.

Eredmények: IV. korcsoport: 1. Hidasi Attila, 2. Nagy Klau-
dia, 3. Kovács Márta.

Felkészítő tanárok: Kun László és Birizló Csaba.
B. I.

Úszás

Diákolimpia megyei döntő


