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A Hírmondó múlt heti szá-
mában jelent meg a „A leg-
szebb konyhakertek” című 
verseny idei kiírása, hírverése 
és jelentkezési lapja. A tavaly és 
tavalyelőtt is nagy sikert ara-
tott kertészeti megmozdulás, 
ahogy láttuk, tovább formáló-
dott. A szervezők új elváráso-
kat, lehetőségeket vettek fel a 
leírásba és a nevezhető kategó-
riák is bővültek. Az újabb for-
duló újdonságairól az ötletgaz-
dát, Kovács Szilvia alpolgár-
mestert kérdeztük.

- Az idei kiírásban található 
elvárások között az előbbi évek-
nél markánsabban jelent meg 
a bio/öko módszerek haszná-
latának előnye és a madárba-
rát kertek kialakításának lehe-
tősége.

- Igyekszünk minden évben 
újdonságokat hozni, hiszen ha 
egy verseny évről-évre ismét-
lődik, fennáll annak a veszélye, 
hogy egy idő után unalmassá 
válik. Másrészt a bio/öko vo-
nal jelenléte az tulajdonkép-
pen önszerveződés, egy belül-
ről jövő igény, hiszen azt vet-
tem észre a 2012-es és 2013-as 
programok során – és ez orszá-
gosan is igaz -, hogy minden 
gazda bio/öko módszereket al-
kalmazva igyekszik a kert-
jét művelni. Lehetőleg kerülik 
a vegyszeres növényvédelmet 
és mindent megtesznek azért, 
hogy egészséges élelmiszert 
termesszenek. Éppen ezért van 

ez az új vonal, amit 2014-ben 
behoztam a programba, ami-
vel együtt a madárbarát kert 
is meghirdetésre került. Egyéb-
ként ez logikus is, mert ha már 
mindenki természetes módsze-
rekkel igyekszik dolgozni, ak-
kor a madarakat is hívjuk ab-
ban segítségül. A madarak 
ugyanis a kártevők elleni vé-
dekezésben való segítségükkel 
igazán meghálálják a törődést. 
Ha egy gazda madárbarát ker-
tet szeretne kialakítani, akkor 
két lehetősége van rá. Az egyik, 
ha teljesen szakszerűen jár el és 
a www.mme.hu-n, a Madár-
barát Egyesület weboldalán hi-
vatalosan regisztrál, és madár-
barát kertté minősítteti a kert-
jét. De madárbarát lesz a kertje 
a gazdának akkor is, ha abban 
egy madáretetőt, egy madár-
itatót és egy madárodút helyez 

el. Ezt a kertszemlére kiérke-
ző zsűritagok nézi is fogják és 
rögzítik, hogy a kert madárba-
rát kert lett.

- Változott, bővült a kategó-
riák összetétele is, mert megje-
lent a „vegyes használatú zárt-
kert” és a „közösségek által mű-
velt” kertek fogalma, illetve ka-
tegóriája.

- Igen, ezekre nagy volt or-
szágszerte az érdeklődés. Sze-
rencsére nagyon sokan klasz-
szikus módon művelik és ala-
kítják ki a zártkertjüket, tehát 
megtalálható bennük a zöldsé-
geskert és megtalálhatók ben-
nük a gyümölcsfák is. Joggal 
merült fel tehát az igény arra, 
hogy ilyen esetekben ne kelljen 
kétfelé nevezni, hanem az ilyen 

A legszebb konyhakertek 2014.

Folytatás a 3. oldalon

A Városházán tartotta hétfőn évértékelő beszámolóját a Kar-
cagi Rendőrkapitányság 2013. évi tevékenységéről Teleki Zol-
tán r. őrnagy, kapitányságvezető. Az évértékelőn részt vett 
Farkas József r. ezredes, megyei rendőrfőkapitány, Hodos Ju-
lianna, a Karcagi Járási Hivatal vezetője, Kovács Sándor, a 
megyei közgyűlés elnöke, Lévai Kálmán tü. alezredes, a Kar-
cagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltségvezetője, 
Dobos László, Karcag város polgármestere és Mészáros Zsolt, 
a Bűnmegelőzési Alapítvány elnöke is. (Beszámolónkat a kö-
vetkező lapszámban olvashatják.)

MÁV TÁJÉKOZTATÓ
A MÁV-START Zrt. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy 
2014. március 3-tól 2014. március 22-ig Szajol – Püspök-
ladány állomások között végzett pályaépítési munkák miatt 
a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. 
A hajnali és a késő esti órákban induló 6008 és 6009 sz. vo-
natok helyett Törökszentmiklós – Karcag állomások kö-
zött vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. 

Utazás előtt a MÁV-START Zrt. jegypénztárainál szemé-
lyesen, vagy 06/40/49-49-49 telefonszámon tájékozódhat-
nak!

Kedden (február 25-én) a he-
lyi Zsidó Hitközség meghívá-
sára Karcagra látogatott Ilan 
Mor Izrael állam magyarorszá-
gi nagykövete. A diplomatát a 
Városházán Dobos László pol-
gármester, dr. Fazekas Sándor 
vidékfejlesztési miniszter, Ko-
vács Sándor, a megyei közgyű-
lés elnöke és a zsidó hitközség 
vezetői köszöntötték. A vá-
ros vezetőivel történt megbe-
szélést követően a vendég ta-
lálkozott az intézmények ve-
zetőivel, majd a Szentannai 
Sámuel Gimnázium és Szak-
középiskolában, valamint a 
Nagykun Református Gim-
náziumban népes hallgatóság 
előtt mutatta be Izraelt, dél-

után pedig a zsinagógát láto-
gatta meg, ahol a hitközség 
tagjaival találkozott. A nagy-
követ úr elmondta, hogy vá-

rosunk nem ez az első hely, 
ahová ellátogatott, hisz folya-
matosan járja a vidéket és is-
merkedik az országgal.

Karcagon járt az izraeli nagykövet

Meghívó

A Túrkevei Kulturális Egyesület, Karcag Város Önkor-
mányzata, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos 
Egyesület, a Györffy István Néprajzi Egyesület, a Györffy 
István Nagykun Múzeum és a Néprajzi Múzeum tisztelettel 
hívják Önt, Családját, Barátait 

Györffy István születésének 130. évfordulója 
tiszteletére rendezett 

A nemzeti művelődés 
megújulása 

emlékülésre és kiállításra. 
A rendezvény időpontja: 2014. március 7.

A rendezvény helyszíne: Karcag, Városháza 
(Kossuth tér 1.)

A részletes program a 4. oldalon.
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Alap és 

zseb
A címben szereplő két szó 

abban is hasonlít egymásra, 
hogy ha mindkettőhöz azo-
nos utótagként a szerződés 
szót kapcsoljuk – az így lét-
rejött két összetett szó, vagy 
fogalom – tartalmilag szin-
tén rokonítható egymáshoz. 
Ugyanis mindkét fogalomban 
benne van, illetve jellemző rá 
a hiszékeny, a megtévesztő és 
a hiábavaló jelző. 

Az alapszerződés, amely 
mint diplomáciai segédszó, 
1991-ben került a köztudat-
ba, amikor is az Antall kor-
mány legelőször Ukrajnával 
igyekezett sürgősen „tető alá 
hozni” ezt a „szerződésfor-
mát”, amelyet először ma-
gyar „találmányként” aposzt-
rofált az akkori külügyi tárca. 
(Mint később kiderült téve-
sen.) Sok-sok vita után sike-
rült is megkötni ezt a szerző-
dést, amelyet az akkori kor-
mánykoalíción belül többen 
bíráltak, mint ellenzéki oldal-
ról. Elsősorban azért, mert 
benne foglaltatott a jelenle-
gi határok semmiféle módon 
történő megváltoztatása is. 
Ezt, az akkori „rendszerváltó” 
kormány azért tartotta fon-
tosnak, hogy szomszédaink, 
nehogy a revizionista jelző-
vel jöjjenek elő, megnehe-
zítve a külpolitikai szándé-
kokat. Mert valóban minden 
szomszéd országban – eltérő 
számban, de mindenütt – él-
tek magyarok, kisebbségben. 
Nos, azóta láthattuk, ezeknek 
a szerződéseknek a hiányos-
ságait és az „értékeit”; a jelen-
legi kettős állampolgárság el-
éréséhez nem sok közük volt. 
„Ad acta” kerültek, valaho-
vá legalulra: most, a „rendkí-
vül sajnálatos ukrán esemé-
nyek” következményeképp az 
újólag hozott ukrán nyelvtör-
vény meghozatalánál – nem 
valószínű, hogy erre az alap-
szerződésre lehetne majd hi-
vatkozni, ill. célt elérni. (Il-
letve hivatkozni lehet, de ez 
most ott süket fülekre talál.)

A „zsebszerződések” pedig 
elsősorban a termőföld vo-
natkozásában kerültek a köz-
tudatba nagy gyakorisággal. 
De láthatjuk, hogy mennyire 
hiábavalóak: dr. Fazekas Sán-
dor vidékfejlesztési és agrár-
miniszterünk többször is ki-
hangsúlyozta: május 1-jével 
hatályba lép az új földtör-
vény, még ha az EU-ban elle-
neznék is! Nagyon helyesen: 
a magyar mezőgazdasági ter-
melők érdekében, védelmére. 

-ács -

HÍREKHÍREK
Sorstársak

Az egyesület vezetősége nevé-
ben értesítelek benneteket, hogy 
2014. március 28-án Nőnapi ün-
nepséggel egybekötött taggyű-
lést tartunk, melyre szeretettel 
hívunk és várunk minden ta-
gunkat.

Megtárgyalásra kerül az egye-
sület éves programja, kirándu-
lások helye és ideje. A szervezés 
érdekében kérjük, szíveskedje-
tek részvételeteket az ügyeleten 
jelezni legkésőbb március 20-ig.

A taggyűlés helye: Karcag, 
Rákóczi utca 3. (hónap utolsó 
péntek, 15 óra)

Kérjük, a március 15-i ko-
szorúzáson szíveskedjetek részt 
venni.

Tisztelettel:
Szekeres György

csoportvezető

Pályázat
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekek Átmeneti Ott-
hona a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény 20/A. § alapján pályázatot hirdet gyermekvédelmi asszisztens 
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése: Gyermekvédelmi asszisztens.
A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozott idejű közalkal-

mazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok Megye, 5321 Kunma-

daras, Kunhegyesi út 27.
Az ellátandó feladatok: Gyakorlati segítségnyújtás a gyermekek 

mindennapi életében. Az Otthon működésével kapcsolatos admi-
nisztrációs feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és 
a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 
Lehetséges képesítési előírások:

-  Gyermekotthoni asszisztens, gyógypedagógia asszisztens, 
mentálhigiénés asszisztens, szociális asszisztens, gyermek- és 
ifjúsági felügyelő vagy pedagógiai asszisztens.

-  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).
-  Két hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
-  Szakmai önéletrajz.
-  Büntetlen előélet.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkoráb-
ban 2014. március 01. napjától tölthető be.

A benyújtás határideje: 2014. március 03.
A jelentkezés benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak 

a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekek Átmene-
ti Otthona címére történő megküldésével (5321 Kunmadaras, 
Kunhegyesi út 27.). Elektronikus úton a gyaomadaras@externet.
hu. e-mail címen keresztül. Személyesen: Csiziné Őrlős Katalin, 
Jász-Nagykun-Szolnok Megye, 5321 Kunmadaras, Kunhegyesi út 
27. Tel.: 59/327-158.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 10.

Rajzpályázat

A Karcagi Fidelitas rajzpályázatot hirdet általános iskola alsó tagozatosok 
számára „Ilyennek látom 1848–49. március 15–ét” címmel.

A pályaművek leadási határideje: 2014. március 7. 
Leadás helye: Karcag, Fidesz Iroda (hétfőtől csütörtökig 16: 00-tól 17:00-ig).

A pályázati rajzokon kérjük feltüntetni a nevet, címet, telefonszámot, valamint iskolát.

Műtrágyák eladók korlátozott 
mennyiségben még tavalyi áron!

MAS (27 % N+Ca), DAP (46 % P+18% N), 3x15-ös (N, P, K).

Ugyanitt akciós áron kukorica, napraforgó 
vetőmagvak eladók.

AGROUNGÁRIA KFT. Marsi tó, Madarasi út 4-es km.

Érdeklődni: 06/59-503-553-s és a 06/20-353-5738-as 

telefonszámokon.

Fogi Színház: 

PÁN PÉTER
mesemusical

2014. március 18-án (kedden)
10:00 és 15:00 órakor a Déryné Kulturális 

Központban
(Karcag, Dózsa Gy. u. 5-7.)

Jegyár: 500.-Ft
Információ, jegyrendelés: (59)503—224, 30/730-0789
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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.)
Március 01-02. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758.
Március 8-9. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport u. 13. Tel.: 06/30-205-3260.

Hirdetmény
Tisztelt Választópolgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi 
Választási Bizottság elérhetőségei az alábbiak:
Tagok:  elnök: Dr. Zsembeli József, Karcag
 elnök helyettes: Kapcsándiné Dr. Abonyi 

Katalin, Karcag 
 tag: Baranya Pál, Kunhegyes
Póttagok:  Pintér Lászlóné, Karcag
 Sipos Ferencné, Karcag
Székhely: Karcagi Polgármesteri Hivatal, 5300 Karcag, 

Kossuth tér 1. sz.
Tel.:  59/500-610, Fax: 59/311-998, 
E-mail:  jegyzo@ph.karcag.hu

Rózsa Sándor
Jász-Nagykun-Szolnok

03. számú Országgyűlési Egyéni 
Választókerületi Választási Iroda

Vezetője

A Karcagi Általános Iskola

Györffy István Tagiskolája

„Nyelvi laborral a nyelvtanulásért”
 elnevezésű alapítványa idén is megrendezi hagyomá-

nyos jótékonysági célú bálját, melyre szeretettel hív-

juk meg Önt és kedves hozzátartozóját.

A bál időpontja: 2014. március 08. 18 óra 

Helye: Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár 

 Részvételi díj: 6.500 Ft/fő 
 (az összeg a vacsora, a műsor és a rendezés költségeit 

tartalmazza)
Örömmel vennénk, ha - személyes részvételén túl - cél-

jaink megvalósítását pénzadomány, tombolatárgy fel-

ajánlásával támogatná.

Bízunk meghívásunk kedvező fogadtatásában, törek-

véseink támogatásában.

Részletes felvilágosítást az alapítvány titkára, 
 Sextyné Málik Anna. Telefon: (30) 229-8219. 
 Cím: Karcag, József A. u. 1.
 és a szülői munkaközösség elnöke 
 Szabóné Fábián Éva Telefon : (30) 492-6771. 
 készséggel szolgáltat
 
A Bál fővédnökei:

Dr. Fazekas Sándor
Vidékfejlesztési Miniszter
Varga Mihály
Nemzetgazdasági Miniszter
Országgyűlési Képviselő

A Bál védnöke:

Dobos László
polgármester

Szeretettel vár mindenkit:

 Szakályné Kollát Emese Sextyné Málik Anna

 a „ Nyelvi laborral  a „ Nyelvi laborral
 a nyelvtanulásért” a nyelvtanulásért”
 Alapítvány elnöke Alapítvány titkára

klasszikus „összetételben hasz-
nosított” kerteknek nyissunk 
egy új, önálló kategóriát. Így 
született meg a „zártkert 3. ve-
gyes” kategória. Hetedik kate-
góriaként hirdettük meg a kö-
zösségi kategóriát, mert az sem 
mindegy, hogy egy-egy kertet 
valaki egyedül művel, vagy egy 
egész közösség teszi azt. A kö-
zösségek jelenlétét szeretném 
ezzel megerősíteni a program-
ban. Bízom abban, hogy ennek 
eredményeként egyre több kö-
zösség, még több óvoda, iskola, 
felnőtt lakóközösség, kertba-
rát kör, egyesület nevez a prog-
ramba.

- Például, ha egy lakóközös-
ségnek van egy közösen gondo-
zott parkja, amiben van három 
diófa, egy mandulafa meg két 
meggyfa, azok is jelentkezhet-
nek mondjuk közösen művelt 
gyümölcsöskerttel?

- Természetesen. Sőt, várjuk 
a lakóközösségek érdeklődé-
sét is. Ők lehetnek azok – töb-
bek között -, akik a nem ker-
tészkedő embereknek példát 
mutatnak. Ha valaki emele-
tes házban lakik, akkor is van 
lehetősége a házat körül ve-
vő közös kertben zöldséges 
részt kialakítani, vagy pedig 
egy külön erre kijelölt önkor-
mányzati vagy bármilyen más 
tulajdonban lévő kertet bérel-
ni, azt megművelni és a meg-
termelt javakat közösen hasz-
nosítani, elosztani. Ami na-
gyon fontos, hogy mindez 
nemcsak terményeket jelent, 
hanem – majd meglátják – na-
gyon jó közösségformáló lehe-
tőség is lesz.

- A napokban hallottam a 
rádióban, hogy ismét élesztge-
tik a Vesd bele magad! újabb 

fordulóját. Ez is kertprogram 
és gyerekeknek szól. Az ebben 
résztvevő gyerekek is nevezhet-
nek „A legszebb konyhakertek” 
programba?

- Igen, természetesen! Ezek 
ugyanis egymásra épülnek a 
konyhakert programokkal. Ha 
a gyerekek a Vesd bele magad! 
akció keretében megkapják a 
vetőmagcsomagokat a kert-
műveléshez, akkor bátran ne-
vezzenek be a konyhakertek 
programba is. Úgy gondolom 
ez nagyon jó erősítése a két le-
hetőségnek. A gyerekek így 
megmutathatják mire képesek 
és példát adhatnak a többi gye-
reknek.

- Az első fordulóban nagyon 
sok magyarországi és három 
határon kívüli nevező is volt. 
Tanultak-e a szélesedő résztve-
vői körtől a szervezők valami 
olyan újdonságot, amit az idei 
fordulóba beépítettek?

- Számos érdekességet lát-
tunk és sok mindent tanul-
tunk. Ami megfontolandó volt, 
azt be is építettük az idei év 
anyagába. Ez például a két új 
kategória, amire ön is rákérde-
zett, és amit a kertgazdák ész-
revételei nyomán alakítottuk 
így. (Vannak új elgondolások 
is, de ezeket jövőre aktualizál-
juk.)

- Ön gyűjtötte az anyagot a 
program tapasztalatairól és a 
konyhakertek „mesterfogásai-
ról” egy későbbi előadássorozat 
és egy kötet összeállításához. Ez 
a munka hol tart most?

- A könyv alapanyaga meg-
van, majd még pontosítani fog-
juk megkérve a gazdákat, hogy 
pl. egy bio növényvédő szer 
összeállításával milyen leve-
ket használnak, milyen arány-
ban keverik az oldatot, stb. - 
ezeket írják majd le. Ezen felül 

a konkrét praktikák pontos le-
írására is szükség lesz. Ezt az 
újonnan kidolgozott és a 2014-
ben használatos Értékelési la-
pokon már ilyenformán kér-
tem be. Ezeken túl egyéb más 
adatokat is bekérek, hogy olyan 
statisztikát tudjunk felállíta-
ni, amit később a szakma ren-
delkezésére tudunk bocsátani. 
Meg fogjuk tartani a már ré-
gen tervezett előadássorozatot 
is, amivel minél több település-
re igyekszünk eljutni. A részt-
vevő településekkel való szemé-
lyes kapcsolatot nagyon fontos-
nak tartom, hiszen így kerül-
hetnek felszínre az észrevételek, 
javaslatok. Ennek a program-
nak az egyik lényeges eleme: ki 
kell menni az emberek közé, és 
beszélgetni kell velük, mert így 
tudjuk tőlük átvenni mindazt 
a tudást, tapasztalatot, amivel 
rendelkeznek!  

- A programot már meghir-
dették. Milyennek mutatkozik 
az idei forduló?

- Nagyon szépen alakulnak a 
nevezések. Vannak egészen kis 
települések és úgy gondolom, 
hogy az idei versenyben talán 
minden megye képviselve lesz. 
Hajdú-Biharból tavaly egyetlen 
jelentkezőnk volt, most már vi-
szont kb. kilenc körül járunk 
ebből a megyéből. A települé-
sek – a napokban meghatáro-
zott új határidő értelmében – 
március 25-ig csatlakozhatnak. 
Ezt követően kerülnek meg-
hirdetésre a helyi versenyek, 
amikre a kerttulajdonosoknak 
április 15-ig lehet jelentkezni. 
Természetesen, ha az időjárás 
nem várt jelenségeket produ-
kál, akkor ahhoz az idén is al-
kalmazkodni fogunk.

- Jó munkát kívánok. Köszö-
nöm a beszélgetést!

Elek György

Hetedik alkalommal gyűl-
tek össze február 21-én este 
Wass Albert Kárpát-meden-
cei tisztelői, hogy huszonnégy 
órás felolvasással emlékezze-
nek az író életére, munkás-
ságára. Karcagon a Nagykun 
Református Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépis-
kola tanárai és diákjai hívták 
és várták az érdeklődőket a 
Pap Béla Gyülekezeti Házban 
megrendezett eseményre.

- Mi harmadik alkalommal 
rendeztük meg a Wass Albert-
maratont – mondta tájékozta-
tásként Nagy Éva tanárnő. - 
Ebben az évben legalább szá-
zan voltunk, nagyjából ennyi 
felolvasás hangzott el.

A 24 óra eseményeit igye-
keztek úgy összeállítani, hogy 
a jelenlévők lehetőleg teljes 
képet kapjanak Wass Albert 

munkásságáról, vagyis versek, 
novellák, regényrészletek egy-
aránt elhangzottak, sőt, ismét 
megnézték az író életét bemu-
tató Adjátok vissza a hegye-
imet című filmet is. Az idei 
maraton újdonsága közkívá-
natra született – Wass Albert 
asztalánál, „az égi kávéház-
ban”, Nyírő József, Reményik 
Sándor és Dsida Jenő is helyet 

foglalt, vagyis az ő munkáik-
ból is felolvastak a jelenlévők 
előtt.

Külön öröm volt ezen az al-
kalmon – mondta a szerve-
ző -, hogy számos már végzett 
diák, azaz refis öregdiák is je-
lezte, mindenképpen jelen lesz 
az eseményen - és jöttek, és 
felolvastak.

Elek György

Wass Albert-maraton

Folytatás az 1. oldalról

A legszebb konyhakertek 2014.



4 2014. február 28.

Kunhalom Polgári KörKunhalom Polgári Kör
Meghívó előadásra 
a növényvédelemről

A Kunhalom Polgári Kör 
idei programsorozata március 
3-án, hétfőn 17 órakor indul 
a Déryné Kulturális, Turiszti-
kai, Sport Központ és Könyv-
tár első emeleti klubtermében. 
Hajdú Csilla, e terület szakér-
tője lesz a meghívott vendég, 
aki Hasznos tudnivalók a nö-

vényvédelemről címmel tart 
előadást.

Rendezvényeinkre szeretet-
tel hívjuk és várjuk a kör tag-
jait és mindenkit, aki érdeklő-
dik az adott téma iránt!

Dr. Varga Gyöngyi
a kör elnöke

2014. február 15-én a 
partiumi Várasfenes Györffy 
István Táj-és Népismereti Ott-
honában a névadóra emlékez-
ve népdal- és nótaesten vettünk 
részt.

Györffy István 103 év-
vel ezelőtt a Fekete-Körös-
völgyben végzett gyűjtőmun-
kát. Számos fotót készített az 
alsó és felső völgy települése-
in élő magyarokról, melyeket 
az általa gyűjtött tárgyakkal 
együtt a Néprajzi Múzeumban 
állítottak ki. 

Györffy 1911 nyarán 46 na-
pot töltött ezen a kultúrájában 
archaikus, akkor még a világ-
tól elzárt területen. Végigjár-
ta a falvakat, fotókat, térképe-
ket készített, tárgyakat gyűjtött, 
s ezek segítségével dokumentál-
ta a völgy magyarságának vise-
letét, hétköznapjait, épületeit, 
utcaképét. Különösen érdekelte 
a falvakban élő családok, nem-
zetségek története, múltja, a ro-
mánok és magyarok lélekszá-
mának alakulása.

A várasfenesi Vura család 
2010-ben avatta fel az általuk 
létesített tájházat, ahol a család 
féltve őrzött értékeit, viseleteit 
mutatják be az érdeklődőknek. 
Két évvel később hozták létre 
a Györffy István Alapítványt, 
majd felépítették a Györffy Ist-
ván Táj- és Népismereti Ott-
hont. Itt állították ki a nagykö-
zönség elől eddig elzárt, a Nép-

rajzi Múzeumban őrzött fotók-
ból összeállított anyagot.

Ebben az épületben tarjuk 
a Vasárnapi Iskola Alapítvány 
foglalkozásait, igyekszünk a he-
lyi és környékbeli magyar kis-
iskolásoknak bemutatni a ma-
gyar értékeket, történelmet, 
irodalmat. Úgy gondoljuk, ha 
magyar közösségben, magyar 
szót hallva és használva töl-
tik idejüket, akkor jobban meg 
tudják őrizni nemzeti identitá-
sukat, anyanyelvüket. 

A Vura család is hasonlókép-
pen gondolkodik, ezért pró-
bálják a Táj- és Népismere-
ti Otthont élővé tenni külön-
böző programok szervezésé-
vel. A filmvetítések, előadások, 
népdalestek sorába kapcso-
lódtunk be mi is, akik szintén 
Györffy szülőhelyéről érkez-
tünk. A Karcagi Református 
Egyházközség, valamint  Koncz 
Tibor elnök-lelkész és Szente-
si Lajos főgondnok úr támoga-
tásával utaztunk ki Kocsis La-
jos népi fafaragó és nótaénekes-
sel, valamint Barkóczi Zoltán 
zongoristával. A két nagykun-
sági előadóművész fergeteges 
hangulatot teremtett a szép szá-
mú közönségnek. Nagyon jó 
volt végignézni a termen, ahol 
a Belényesi-medence mind a 
nyolc magyarlakta településéről 
jelen voltak kicsik és nagyok is. 
Minden korosztály képviseltet-
te magát, az idősebbek mellett 

a középkorúak, a náluk fiata-
labbak, sőt a tizenévesek is részt 
vettek az esten. Jelenlegi és egy-
kori vasárnapi iskolás tanítvá-
nyainkkal és szüleikkel is volt 
alkalmunk beszélgetni. Az elő-
adók már az első dalok után be-
lopták magukat a közönség szí-
vébe, felszabadultan énekeltünk 
velük együtt, s természetesen 
nem volt olyan dalkérés, amit 
nem tudtak teljesíteni. Időköz-
ben előkerült a belényesi Bálint 
Elek harmonikája is, így még 
színesebbé vált a program. 

Az ilyen és ehhez hason-
ló rendezvények segítségével a 
Fekete-Körös-völgy nyolc, ma-
gyarok által lakott településé-
nek felnőtt lakossága is meg 
tudja élni az együvé tartozás ér-
zését, közösen tudnak emlékez-
ni, ünnepelni.

Reményeink szerint egy-
re jobban elmélyül a kapcsolat 
Karcag és a Belényesi-medence 
települései között, nem csak a 
vasárnapi iskolás pedagógusok 
kilenc éve tartó önkéntes mun-
kájának köszönhetően. Bízunk 
benne, hogy a Györffy év kap-
csán az előbbi programon kívül 
is tudunk közösen emlékezni a 
két területet összekötő néprajz-
tudósra.

Nagy Éva
Karcagi Nagykun Református 

Gimnázium
és Egészségügyi 

Szakközépiskola tanára

Kapocs a Nagykunság és a Fekete-
Körös-völgy között

A nyelvi ismeretek gyakor-
lati alkalmazásának legfonto-
sabb területe a helyesírás. Ezt 
a  gondolatot erősíti a Kováts 
Mihály Tagiskola Alsós Mun-
kaközössége által immár har-
madik alkalommal megrende-
zett városi helyesíró verseny. A 
megmérettetésre a 2. 3. 4. év-
folyamos tanulók jelentkezé-
sét várták. Ebben a tanévben 
nemcsak a város általános is-
kolái kapták meg a versenyfel-
hívást, hanem a berekfürdői-
ek is.

A verseny megkezdése előtt 
került sor a „Kavicsszobrászat” 
című kiállítás megnyitására.

Miután a gyerekek megol-
dották a feladatokat, játékos 
vetélkedő várta őket. A verseny 
jól sikerült, a gyerekek kelle-
mes élményekkel gazdagodtak.

Ahhoz, hogy minden ered-
ményes legyen, sok ember ösz-
szefogására, együttműködésé-
re volt szükség.

A rendezvényt támogatták: 
Kováts-os Gyermekekért Köz-
hasznú Egyesület, Kerek Cipó 
Kft.,

 Kováts Tehetségpont, KÁI 
Kováts Mihály Tagiskolájának 
nevelőtestülete és nyugdíjas 
pedagógusai.

Eredmények: 2. osztály: 1. 
Darók Hanna Abigél (Kováts 
M. Tagisk., felk.tan.: Ma-
gyar Sándorné), 2. Doma 
Petra Dorina (Kiskulcsosi 
Tagisk., felk.tan.: Dr. Sza-
bó Jánosné), 3. Kecskés 
Redmond (Györffy I. Tagisk., 
felk.tan.: Szakályné Kollát 
Emese) 3. osztály: 1. Győri Jó-
zsef (Kiskulcsosi Tagisk., felk.
tan.: Lakatos Mihályné), 2. 
Koczka György (Kováts M. 

Tagisk., felk.tan.: Patkóné Er-
dei Judit), 3. Kálmán Balázs 
Sándor (Nagykun Ref. Ált. 
Isk., felk.tan.: Szentesi Ka-
talin) 4. osztály: 1. Papp Le-
vente (Nagykun Ref. Ált. Isk., 
felk.tan.: Rimaszombatiné 
Agócs Ilona), 2. Kovács Zita 
Dzsenni (Kiskulcsosi Tagisk., 
felk.tan.: Cserés Gabriella), 
3. Tótkomlósi Edina (Nagy-
kun Ref. Ált. Isk., felk.tan.: 
Rimaszombatiné Agócs Ilo-
na).

Az alsós munkaközösség ne-
vében:

Dr. Kovácsné Mikola Éva

Izgalmas verseny, jó hangulat a Kováts 
Mihály Tagiskolájában

A nemzeti művelődés 
megújulása

Az emlékülés programja

9:30 Dudaszó Györffy István és Kodály Zoltán nyomán
 Köszöntő
 Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter
 Dr. Bodó Sándor, a Magyar Néprajzi Társaság elnöke
 Dobos László Karcag város polgármestere
9:50 – 11:00 Levezető elnök: Paládi Kovács Attila 

akadémikus, az MTA I. Osztály elnöke, emeritus 
professzor (Budapest)

 Előadások
 Selmeczi Kovács Attila MTA doktor, egyetemi tanár 

(ELTE, Budapest):
 Györffy István a magyar nép tudósa
 Örsi Julianna a néprajztudomány kandidátusa, 

társadalomkutató (Túrkeve):
 Györffy István kapcsolatrendszere az újabb 

dokumentumok tükrében
 Papp István PhD. történész-levéltáros (ÁBTL, 

Budapest):
 Györffy István és a népi tehetségmentés
 Györffy János a földrajztudomány kandidátusa 

(ELTE, Budapest):
 Térképek Györffy István munkásságában
 Hajdu Virág művészettörténész (Budapest):
 Egy megrendezett és korán bezárt kiállítás margójára
 Tóth Albert a biológia tudomány kandidátusa, 

emeritus professzor (Kisújszállás):
 Változatos térszíni formakincs a Nagykunságban
 Novák László Ferenc MTA doktor, néprajzkutató 

(Nagykőrös):
 Az alföldi mezővárosok archaikus sajátosságai: 

hungarikum
11:00 – 11:15 Szünet
11:15 – 13:00 Levezető elnök: Bartha Elek MTA doktor, a 

Györffy István Néprajzi Egyesület elnöke (Debrecen)
 Előadások
 S. Kovács Ilona dr. néprajzkutató (Budapest-Karcag): 
 Pásztorszerszámok a Nagykunságban. Kísérlet a 

hortobágyi és a sárréti pásztorművészeti anyaggal 
történő összehasonlításra

 H. Bathó Edit PhD. néprajzkutató, múzeumigazgató 
(Jász Múzeum, Jászberény):

 Népviselet kutatás a Jászkunságban
 Granasztói Péter PhD. néprajzkutató, főosztályvezető 

(Néprajzi Múzeum, Budapest):
 Györffy István fekete-körös völgyi gyűjtése tárgyak és 

fényképek tükrében
 Bartha Júlia PhD. néprajzkutató, turkológus (Karcag):
 Györffy István nyomában. A török kultúra magyar 

kutatói
 Nagy Molnár Miklós PhD. múzeumigazgató (Györffy 

István Nagykun Múzeum, Karcag):
 Alakítsunk Nagykun Múzeumot! A felhívástól 

napjainkig egy kis múzeumtörténet
13:00 – 14:00 Hozzászólások
 Zárszó
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A Mombasa-i látnivalók kö-
zé tartozik még a világszer-
te ismertnek mondható Tusk 
Arch (Agyarív), amit 1953-
ban, Erzsébet királynő koro-
názásakor építettek. A Fort 
Jesusban pedig egy rabszolga-
múzeumot is meg lehet tekin-
teni. (A rabszolga-kereskede-
lem Afrika keleti partjainál is 
jelentős volt. Innen azonban 
inkább a portugálok vitték az 
afrikaiakat Dél-amerikai gyar-
matokra.)

- Nagyon szép még egyéb-
ként Mombasa óvárosa. Nem 
nagyobb, mint itthon a főtér, 
de az igazi régi állapotban és 
hangulatában megmaradt zeg-
zugos, szűk utcákból áll – és 
meglepően tiszta. Turistaszem-
mel válogatva, nagyon jó még a 
város környéki sziklás tenger-
part, de amúgy meg városszer-
te szupermodern sugárutak 
hatalmas üzletközpontokkal, 
bankokkal – vagyis egyszerre a 
modern és a régi. Nagyon tet-
szett. A szállásom tetejéről éj-
szaka is csináltam felvételeket. 
Egy ilyen fotózáskor összeta-
lálkoztam egy másik vendég-
gel, Ahmeddel. Ő azt mondta, 
itt nyugodtan kimehetek éjsza-
ka is sétálni, nem lesz semmi 
bajom. Biztonságos.

- Meddig maradtál?
- Két teljes napot. A har-

madik  nap reggelén a parton 
északra, egy Malindi nevű te-
lepülés felé vettem az irányt. 
Mombasa azért is másabb volt, 
mint a főváros, mert itt már 
nem az utcasarkok alakultak át 
potenciális buszpályaudvarrá, 
hanem volt egy parkoló, onnan 
indultak a buszok. Szerencsé-
sen el is jutottam Malindiba, 
ahol egyből az internetről ki-
írt szállás keresésére indultam. 

Azonnal meg is állított egy rik-
sás gyerek (belőlük bőven volt 
a keleti parton). Riksán még 
nem utaztam, gyerünk! Mu-
tatom neki a címet, kicsit al-
kudtunk, és el is indult. Szerin-
tem tisztában volt vele, hogy a 
hely, amit keresek, be van zár-
va, de elvitt. Ott aztán megvár-
ta amíg rájövök, hogy ennek 
a szállásnak lőttek, aztán fel-
ajánlotta a járgányt a visszaút-
ra. Így kétszer annyiba került 
az út, de nem veszélyes, mert 
olcsó, értsd úgy, hogy kb. 100-
200 fontból kilométereket el le-
het riksázni. A riksa amúgy 
annyiból gáz, de szó szerint 
hogy valami kétütemű motor 
van bennük, meg a legolcsóbb 
üzemanyag, amitől förtelme-
sen füstöl, és ebből a hátul ülő 
utas is kap bőven. De sebaj, 
a riksás révén rátaláltam egy 
szállásra, aminek a tulaja iga-
zi mohamedán ember volt és a 
miheztartás végett egy táblá-
ra tenyérnyi betűkkel (angolul) 
kiírta, hogy ott inni, kurvázni 
nem lehet.

- Tengerpart: halászok, üdü-
lők - erre gondol az ember. Mi-
lyen ott az élet?

- Szegénység van itt is, de ta-
lán az óceán miatt van, hogy 
az emberek mégis vidámak. 
Sokkal közvetlenebbek, mint 
másfelé és tesznek rá, hogy ők 
szegénységben élnek. Érdekes 
volt megfigyelni, hogy nagyon 
sok mezítlábas ember, ami ab-
ban a melegben a legnormáli-
sabb viselet, akin viszont nyá-
ron is cipő van, az nagyon jól 
beszél angolul. A mezítlábasok 
is tudnak, de nem annyira.

Malindi egyébként kicsi vá-
ros, a mi fogalmaink szerint 
inkább nagyközség, kb. ötezer 
lakóval. A keresztény templo-
mok kivételével itt is volt min-
denféle templom és a kutyát 
nem érdekelte – Mombasával 
ellentétben -, hogy mit és 
mennyit fotózok. Viszont min-
den egyébért pénzt kértek a fe-
hér embertől. Nem tudtam tíz 
métert menni, hogy ne akasz-
kodott volna rám két-három 
szakadt gyerek: adjál pénzt 
mert beteg a gyerekem, ad-
jál erre, adjál arra. Anyátok! - 
gondoltam magamban, amikor 
már nagyon teli volt velük a 
hócipőm. Meglepetés, kellemes 
meglepetés volt azonban, hogy 
a muszlim jellegű Malindiben 
meglehetősen sok volt a kocs-
ma, ahol alkoholt is árultak. Jó 
ötlet ott ezeket engedélyezni, 
mert a dögmelegben jól esett 
napi néhány sört meginni. Ele-
inte kicsit furcsán néztek rám, 
de a végére kialakult egy törzs-
helyem, ahol már tudták, mi-
lyen sört kell nyitni ha jövök.

- A kocsmakultúra milyen?
- Igazából semmilyen. Bal-

hé nem volt. Amúgy, ahogy el-
figyeltem, ott inkább a szegé-
nyek isznak, pedig egy afrikai 
vidéki kocsmában is elég drá-
gán adták a sört. És mégis vol-
tak vendégek rendesen mezít-
láb, munkaruhában, de szeren-
csére soha nem kötöttek belém. 
Az éjszakai életet nem isme-
rem, mert a szállásadóm már 
az elején kikötötte: naplemente 
után hazafelé még meg – egye-
dül és józanon!

(folytatjuk)
Elek György

„Jó lesz nekem Kenya is”– 5. rész

Akin nyáron is cipő van, az jól beszél angolulNekem ugyan mindegy, hogy 
útlevéllel, vagy anélkül léphe-
tek-e be akármelyik uniós or-
szágba, mivel eddig még min-
dig megállítottak a határon és 
elkérték az igazolványomat. A 
román határon minden esetben 
két román és egy magyar ha-
tárőr jött ellenőrizni, a szlová-
koknál szintén ugyan ilyen fel-
állásban vizsgálták át a kocsit. 
(Ezt mindig is furcsálltam.) Egy-
szer meg az egyik osztrák átke-
lőnél faggatózott két labanc ar-
ról, hogy mit csináltunk Bécs-
ben a zenekarommal. Mond-
tuk nekik, hogy biztos furcsa, 
de zenélni voltunk és a hang-
szereinkre mutattunk. Közben a 
másik sávban francia, német és 
olasz autók suhantak el mellet-
tünk. Nos igen, van úgy, hogy 
keletiként, magyarként néha 
másodrendű uniós polgárnak 
érzi magát az ember. Mondjuk 
én már egy ideje nem sietek se-
hová, úgyhogy felőlem ellen-
őrizhetnek ahányszor akarnak. 
Nevetséges...

Nevetséges, úgy ahogy sok-
sok más dolog ebben a nagy eu-
rópai tobzódásban. És azért, 
mert átlátszó. Sok minden át-
látszó, úgy mint az, amikor az 1 
millió tonna húsfelesleggel ren-
delkező dánok jöttek megtaní-
tani a magyar parasztot a disz-
nótartásra, vagy amikor bot-
rányt kavartak a libatömés 
körül, mert a francúzok konku-
renciát láttak a magyar libában. 
Átlátszó, mint a tejkvóta, a sző-
lő oldalak kivágására adott uni-
ós támogatás, a Tokaji márka-
név használatának máig sem 
teljesen rendezett vitája, vagy 
akár a Tavares-jelentés. Pedig a 
csatlakozás idején milyen mé-
zes-mázos és nyájas volt velünk 
az unió. Nem is tudnék olyan 
dolgot mondani, amivel mi ma-
gyarok igazán jól jártunk volna 
a csatlakozásunk óta. Már elné-
zést a kifejezésért, de állandóan 
csak a szívatást kapjuk.

Most itt van az a rendeletter-
vezet, amit az Európai Bizott-
ság készít elő, mely szerint szi-
gorúbb szabályzást vezetnének 

be az úgynevezett idegenhonos 
özönfajokkal szemben. Ez azt 
jelenti, hogy a nem őshonos nö-
vényfajokat kiirtathatják – így 
az akácfákat is. Már most azzal 
indokolják a majdani rendeletet, 
hogy természetvédelmi okokból 
kénytelenek szigorítani a szabá-
lyokon. Ezzel nem is lenne sem-
mi probléma, ha tényleg csak 
olyan fajokról lenne szó, ame-
lyek abszolút tájidegenek, meg 
a fene tudja még milyen jellem-
zőkkel bírnak. DE! Az akácfa?!

Persze, tudja aki tudja, aki 
nem, az nem: az akác nem ős-
honos növény, de nagyon hasz-
nos. Az 1600-as évek elején je-
lent meg Európában, hazánk-
ban pedig Mária Terézia ren-
deletére kezdték telepíteni. Jó 
tulajdonságai között szerepel, 
hogy megköti a talajt, magas 
fűtőértéke van, számos terüle-
ten kiváló alapanyag, és termé-
szetesen ott van még az akác-
méz is, amiben hazánk nagy-
hatalom. Miért? Azért mert a 
kontinens akácméz forgalmá-
nak 70%-át Magyarország biz-
tosítja. Ennél tovább nem is kell 
bonyolítani. Valamelyiknek 
ott nyugaton, most ez kezdte 
el szúrni a szemét, valaki nem 
tud annyi mézet forgalmazni, 
mint mi. Persze a különböző 
természetvédelmi szervezetek 
lobbitevékenységével, akár egész 
Európában ki lehet irtani ezt a 
fafajtát. Bizony-bizony a termé-
szetvédelemnek is van a világon 
nem egy militáns szárnya, ame-
lyik jó pénzért bármire kapható. 
Nem mindegyik angyalok gyü-
lekezete.

Ültessünk akácot! Legyen 
hungarikum! Ha nem lehet az, 
akkor legyenek az akácból ké-
szült termékek hungarikumok!

És még egy gondolat. Györffy 
István óta nagyot változott a vi-
lág. Európa már nem kíváncsi 
arra, hogy mi mivel gyarapítot-
tuk az európai művelődést, ha-
nem az érdekli, hogy mit tud 
nekünk eladni, hol pakolhatja 
le a hulladékát, és hogy betart-
juk-e az eszement szabályait.

-dh-  

Mézes-mázos
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Karcag város alpolgármestere „A legszebb konyhakertek” – Magyar-
ország legszebb konyhakertjei országos programhoz kapcsolódva - 
meghirdeti a helyi

„A legszebb konyhakertek” 
című versenyt

A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai, 
vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki és termesszen maga és 
családja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.
A programban történő részvétel feltételei: 

• az illető a programhoz önként kíván csatlakozni,
• rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megművelésre áten-

gedett balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel, ahol 
konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.

Nevezési kategóriák:
• Balkon: Erkélyen kialakított 
• Mini:  10 – 50 m2 
• Normál:  50 m2 felett
• Zártkert 1.: Zöldség
• Zártkert 2.: Gyümölcsös
• Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és gyümölcs)
• Közösségi: Csoportok, szervezetek által megművelt kertek

Jelentkezési határidő:  2014. április 15. 
Jelentkezés módja:  A Jelentkezési lap kitöltése és leadása
Jelentkezési lap kérhető és leadható: 

• Karcag Városi Önkormányzat - I. emelet, 24-es Iroda - Lingné 
Orosz Hajnalka

• Falugazdász Iroda – 5300 Karcag, Püspökladányi út 14.
Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, 
vagy annak megművelője.
Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesszük fotók készí-
tését a balkonról, kertről, mely segíti a bírálók munkáját. Az orszá-
gos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz!
Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:

1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhe-
lyezett, 3 különböző konyhakerti növény termesztése történ-
jen.

2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igé-
nyének megfelelően.

3. A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfe-
lelően gondozott, gyommentes, és egyben hasznos.

4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el.
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő le-

gyen.
6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, szabályosan 

vezetett Permetezési napló.
7. Előnyt élvez a komposztálás, a bio/öko módszerek alkalmazá-

sa és öntözés esetén a csatorna/esővíz használata
8. Külön előnyt élvez, ha a kert madárbarát kert: található benne 

madáretető, madáritató, és madárodú. (A kertet madárbarát-
tá lehet minősíteni – de nem kötelező – a www.mme.hu oldalon 
található útmutatás alapján.)

Díjazás: Kategóriánként az első három helyezés és indokolt esetben 
különdíjak odaítélése a település szervezésében.
Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország leg-
szebb konyhakertje” díjra történő jelölésre minden kategória első 
helyezettje lesz jogosult a helyi zsűri által tett külön ajánlás alapján.
Országos díj: 

• Bronz kisplasztika – Györffy Sándor, Munkácsy és Magyar 
Örökségdíjas karcagi szobrászművész alkotása

• Oklevél - Miniszteri aláírással, melyet az Országos Eredmény-
hirdetésen ünnepélyes keretek között Dr. Fazekas Sándor vi-
dékfejlesztési miniszter úr ad át Kovács Szilvia ötletgazdával a 
Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác termében.

A kertek megtekintése: 2 alkalommal (május 01. - augusztus 31-ig) 
történik, előzetes időpont egyeztetés alapján.
Eredményhirdetés: várhatóan szeptemberben.

Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő kertművelő jelentkezé-
sét!

Karcag, 2014. február 19. 

Kovács Szilvia 
alpolgármester, ötletgazda

KARCAG

Jelentkezési lap

Jelentkező neve: ________________________________________________________________

Nők esetében születési név: ______________________________________________________

Címe: _________________________________________________________________________

Elérhetősége (telefon, e-mail): ____________________________________________________

Minősége:  Tulajdonos Megművelő

A benevezett konyhakert címe: 

_______________________________________________________________________________

Nevezési kategória:  Balkon: Erkélyen kialakított Zártkert 1.: zöldséges

 Mini: 50 m2-ig Zártkert 2.: gyümölcsös

 Normál: 50 m2 felett Zártkert 3.: vegyes

 Közösségi: csoportok, szervezetek

Fotót várhatunk-e a kertről? Igen Nem Még nem tudom

A megművelő mikor található általában a kertben? _________________________________

_______________________________________________________________________________

A Jelentkező és a balkon/kert/ udvar/ telek/földterület megművelője ezen jelentkezésével 
kinyilvánítja, hogy „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertje 
2014-es programban önként vesz részt, a nevezés feltételeit elfogadja és egyben hozzájá-
rul ahhoz, hogy a zsűri tagjai - előzetes időpont egyeztetés után - két alkalommal (május 
01. és augusztus 31. között) kertjét megtekintsék. 

FONTOS! Az azonosítás érdekében a beküldött fotón kérjük feltüntetni, hogy mely 
kertről készült! 

Bírálatnál előny: Öko/bio-módszerek alkalmazása, komposztálás, öntözés lehetőleg 
csapadék vagy csatornavízzel, régi, népi módszerek alkalmazása, madárbarát kert kiala-
kítása (madáretető, madáritató és odú.) 

Vegyszer használata esetén a Permetezési napló naprakész, szabályos vezetése kötelező!

Dátum: 2014. ____________________________

 __________________________________
 Jelentkező aláírása
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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,  ér ték-
egyeztetéssel. Tel.: 06/30-857-
3805.
Családi ház nagy portával el-
adó. 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 . 
emeleti, 3 szobás, klímás, egye-
di fűtésrendszerű lakás garázs-
zsal együtt is eladó. Tel.: 06/20-
451-8143.

3 szoba összkomfortos családi 
ház eladó. Lakást beszámítok 
II. emeletig értékegyeztetéssel. 
Tel.: 06/30-349-4316.
Karcagon csendes, nyugodt 
környezetben, jó állapotban lé-
vő 2,5 szobás, tehermentes csa-
ládi ház sürgősen eladó. Tel.: 
06/30-922-8958.
Kórház úti lakótelepen 51 m²-
es II. emeleti, 2 szobás, felújí-
tott lakás 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 vagy 59/311-975.
Karcagon Kossuth tér 10. sz. 
alatti 51 m²-es 1,5 szobás, er-
kélyes lakás eladó. I.ár: 5,5 M Ft. 
Tel.: 06/30-541-5386.
Budapesten, a IX. kerületben, a 
Nagyvárad térnél 60 m²-es, II. 
emeleti lakás liftes, tégla ház-
ban felújítandóan eladó. I.ár: 12 
M Ft. Tel.: 06/30-313-0585.

Karcagon, a Kántor S. utcában 
új építésű, kétszobás, földszinti 
lakás eladó. Romos, kertes házi-
kó beszámítok. Tel.: 06/20-805-
2338.
Karcag – Püspökladány között 
az apavári parkolónál volt ven-
déglátó egység sok helyiséggel 
bármilyen célra eladó. 2000 m² 
telek, víz, áram van. Tel.: 06/20-
370-6088.
2 szobás tégla családi ház, gáz 
és cserépkályha fűtéssel eladó. 
Karcag, Zádor u. 28. Tel.: 06/70-
391-4295.
Ház eladó a Kisfaludi utcá-
ban. Tel.: 06/30-391-0298 vagy 
06/30-511-0048.
Karcag központjában 145 m²-
es tégla építésű, gázfűtéses, 4 
szoba összkomfortos családi 
ház nagy udvarral, garázzsal 
eladó. Ár: 18 M Ft. Tel.: 06/30-
206-5343.
Karcag, Táncsics krt. 25. (vá-
rosközponti) II. emeleti 2 szo-
bás komfortos lakás és közvet-
len mellette garázs eladó. Tel.: 
59/312-463.
Karcag, Kossuth tér 7-9. (főté-
ri) I. emeleti 1+2 félszobás össz-
komfortos, felújított lakás el-
adó. Tel.: 59/312-463.
Karcagon rendezett telken tel-
jes közműves téglából épült ki-
sebb kertes ház betegség miatt 
sürgősen eladó. Építési lehető-
ség bontás nélkül megoldható. 
Tel.: 06/70-550-2902.
Karcagon cserépkályhás és 
gázkonvektoros tégla ház sür-
gősen eladó. Tel. 59/400-802 
(reggel, délben és 18 órától).
Karcagon a Kisfaludy utcában 
söröző épülete a telken lévő la-
kóházzal, nagy alsóépülettel, 
garázzsal eladó. Tel.: 06/30-754-
7290.
Karcag két család részére al-
kalmas, két teljesen különálló 
épület, alsóépülettel, garázzsal 
eladó vagy elcserélhető. Tel.: 
06/30-754-7290.
Karcagon 2 szintes, 4 szobás 
ház eladó az Ifjúsági lakótele-
pen. I.ár: 7,8 M Ft. Tel.: 06/20-
505-3467.

Állat
Ko p as z to t t  c s i r ke  e l a d ó ! 
Vá g ás  m i n d e n  p é nte ke n . 
Megrendelést csütörtök délig 
szíveskedjenek leadni! Karcag, 
Soós I. u. 12. Tel.: 59/311-969 
vagy 06/30-244-5160.
Választási nyulak eladók. Érd.: 
Kg., Vasút u. 38. Tel.: 06/30-244-
3666.
3 hónapos nagyon aranyos 
beagle kiskutya ingyen elvihe-
tő. Tel.: 59/313-232 vagy 06/30-
500-1841.
Kerületi bajnokságot nyert pos-
tagalambok utódai jutányos 
áron eladók. Érd.: Kabai Gábor, 
Karcag, Ketel u. 40.

Állás
Nyugdíjas hölgy munkalehe-
tőséget keres Karcagon. Tel.: 
06/30-754-7290.

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

Garázs
Kántor Sándor úti garázssoron 
garázs eladó. Tel.: 06/30-644-
7542.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
A  v i l á g  l e g h a t é k o ny a b b 
stresszcsökkentő program-
ja. Tel.: 06/59-313-284, www.
tmhirek.hu
Eladó 1 db parabola antenna, 1 
db Swin csepel 26-os bicikli, 2 
db grillsütő, fa etetőszék asz-
tallal, autós gyermekágy, 5 pol-
cos TV-állvány, 2 ajtós szekrény, 
mosogatószekrény, hintaágy, 
autós ülés, rattan fotel, bébiőr, 
elektromos orrszívó, 1400 W-os 
porszívó. Tel.: 59/314-094 (dél-
után).
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 hűtőszek-
rény, 1 db kovácsolt vas szép ki-
vitelezésű előszoba fogas, 1 db 
barokk stílusú újszerű francia-
ágy + eredeti zöld bársony te-
rítővel, 1 db új gurulós zsúrko-
csi, 2 db sarokra szerelhető vit-
rines téka tölgyfából, népi mo-
tívumokkal díszített faragással, 
1 db előszobai cipős szekrény, 
15x15 cm-es új kék színű fa-
li csempe kedvező áron. Tel.: 
06/70-300-9730.
A  B H G s o ron a  N e m ze 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.
Jobb kézzel hajtható utcai 
rokkantkocsi, szobai rokkant 
kocsi eladó. Tel.: 06/30-391-
0298.
Nagyon szépen áttelelt leander 
(fehér), szobafenyő és seflera 
eladó. A virágok nagyméretűek. 
Tel.: 06/30-447-3918.
E l e k t r o m o p e d  6 0 0 0 - e s 
rokkantkocsi eladó. Tel.: 06/30-
546-4990.
1 db középszőnyeg (160x240 
cm), 1 db 2 személyes rekamié 
olcsón eladó. Tel.: 06/70-550-
2902.

Méz házhoz szállítás Karcag te-
rületén! Termelői méz kapha-
tó Karcag, Füredi utca 3. Vegyes 
(kristályos) 1.300 Ft/kg, akác, 
selyemfű (folyékony) 1.800 
Ft. Sebők Erika, Szőllősi Csaba. 
Tel.: 06/30-963-5073.
Vegyes szemű termelői bio ku-
korica házhoz szállítás akár 20 
kg-onként is. 5.500 Ft/mázsa. 
Tel.: 06/30-963-5073.
H á r o m  k e r e k ű  E L - G O 
ro k k antko c s i  e la d ó.  Te l . : 
59/300-510.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munka-
ruhát, férfi szövet és bársony 
nadrág; bőrkabát varrását rö-
vid határidőre vállalom! Tel.: 
59/887-269
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.
Pala, cseréptetők átfedése 
táblás zsindellyel, cseréppel, 
lindabbal. Ereszcsatornák cse-
réje, bádogos munkák végzé-
se garanciával. Filagóriák építé-
se, homlokzat festése, hőszige-
telése. Azonnali kezdéssel! Tel.: 
06/20-919-0320.
Hőszigetelést, burkolást, kőmű-
ves munkákat, tetőmunkákat, 
festést, kerítések építését, javí-
tását vállalom kedvezményes 
áron 15 éves szakmai tapaszta-
lattal. Tel.: 06/30-432-6081.
Vízvezeték szerelést, konvekto-
rok, gáztűzhelyek javítását, át-
vizsgálását vállalom garanciá-
val. Tel.: 06/30-751-4527.

Gépjármű
Karcag, Kisújszállási úton 1.3-as, 
sötétkék színű, 2004. 12. havi 
évjáratú, 50.000 km-rel Suzuki 
Ignis eladó. Műszaki: 2015. ja-
nuár. I.ár: 1,2 M Ft. Tel.: 06/20-
505-3467.

Apróhirdetés

Felnőttképzési nyilvántartási szám:  01132-2010

Intézmény-akkreditációs lajstromszám:  AL-2486

A Probitas Plus Kft. által 

Karcagon 
2014. márciustól

-  Emelőgépkezelő (kivéve targonca)
-  Kézápoló és műkörömépítő
-  Számítógépes adatrögzítő
-  Szociális gondozó és ápoló
-  Targoncavezető

-  Munkavédelmi technikus
-  Pedagógiai és családsegítő 

munkatárs

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 Társadalom-
biztosítási ügyintéző tanfolya-
mok 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) szervezését 
is vállaljuk.

8. osztályra épülő képzéseink: 

Érettségire épülő képzéseink:

A nálunk végzett hallgatók 
73%-a munkahelyet létesí-
tett vagy őrzött meg az új 

szakmáknak köszönhetően.

OKJ-s képzések indulnak 
FIGYELEM! 

Még lehet csatlakozni 
a Kisújszálláson 

2014. március 8-án 
biztosan induló Óvodai 
dajka; és Bérügyintéző, 
Társadalombiztosítási 

ügyintéző tanfolyamunkhoz.
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2014. február 28. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  Györffy Néptánc Gála II. 

rész
19.05  Nagykunsági Krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális kérdések 
 Vendég: Teleki Zoltán
 Téma: Állománygyűlés a 

rendőrségen
 Karcagi Hírek
 - Városi olvasóverseny
 - Rendkívüli testületi ülés
 - Helytörténeti pályázatok
 - Választási bizottság eskü-

tétele
 Háttér - Interjú Dr. Fazekas 

Sándor vidékfejlesztési mi-
niszterrel

20.20 KÉSZ Lakossági fórum

2014. március 4-5. kedd-szer-
da

18.00  Műsorajánlat

18.05 Aprólábak Néptánc Gála 
2014.

19.30 Jöjjetek Hozzám - Reformá-
tus istentisztelet

20.10  Karcagi hírek
20.40  A Hit Szava - Római katoli-

kus szentmise

2014. március 6. csütörtök

18.00  Műsorajánlat
18.05  Dalma Dance I. rész
19.05  Nagykunsági Krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális kérdések
 Karcagi Hírek
 - Emlékezés Mándoky 

Kongúr Istvánra
 - Fotókiállítás
 - Wass-maraton
 Háttér
20.20  Sportolók köszöntése a Vá-

rosházán
21.30  Gazdagfórum Kenderesen

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

Ulveczki Anett – Szabó Sán-
dor
Kg., Bercsényi u. 11.  Bence
Hérmán Márta – Ádám Ró-
bert
Kg., Kisújszállási út 38. 
 Zalán József
Szabó Katalin – Puzsoma 
Arnold
Kg., Attila u. 31.  Arnold
Kovács Szandra Éva – Szaj-
kó Krisztián
Kg., Pálya u. 10.  Liliána

Halálozás

Csőreg Lőrinc
 Karcag (1944.)
Erdei Lászlóné (Kovács Juli-

anna)
 Karcag (1926.)
Kapocsi Jánosné (Disznós Ju-

lianna)
 Karcag (1923.)
Kurucz János
 Karcag (1937.)
Nagy Istvánné (Szűcs Erzsé-

bet)
 Karcag (1950.)
Nagy Pál
 Karcag (1935.)
Péntek Istvánné (Oros Má-

ria)
 Karcag (1942.)
Sári Lajosné (Csőke Mária)
 Karcag (1924.)
Toldi Lajosné 
 Kg., Horváth F. u. 1. 

(1933.)

Március 01. szombat
 8 – 13 óráig Főtér Gyógy-

szertár – Horváth F. utca

 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco

Március 02. vasárnap
 9 – 12 óráig Főtér Gyógy-

szertár – Horváth F. utca

Március 8. szombat
 8 – 13 óráig Berek Patika 

– Kiss Antal utca

 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco

Március 9. vasárnap
 9 – 12 óráig Oroszlán 

Gyógyszertár – Kórház 

út

A fenti időpontokon túl 

sürgős esetben egészség-

ügyi ellátás a Háziorvosi 

ügyeleten (Karcag, Széche-

nyi sgt. 27.)

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

U15 előkészületi mérkőzés
Karcag – Kunmadaras if-

júsági 8:0
Karcag: Bajusz, Kupai, Far-

kas I., Bencsik, Szendrei, Tóth 
F., Nábrádi, Farkas A., Terjék, 
Pesti, Györfi

Cserék: Farkas S., Balla, 
Szabó E., Szabó V.

Kemecsi László: Tetszetős 
játékkal, felszabadultan játsz-
va sikerült felkészülni a héten 
kezdődő bajnoki idényre.

B. I.

Labdarúgás

NB II. Dél-keleti csoport

Tápiógyörgye SE – Kováts DSE Karcag 6:12
Karcagi győzelmek: Dr. Hubert Attila, Szepesi Bence, Im-

rei Ferenc 4 győzelem.
Csornai Csaba: Az előrehozott mérkőzésen a három já-

tékos 100 %-os teljesítményével idegenben is biztos győzel-
met arattunk. Ezzel az eredménnyel megerősítettük máso-
dik helyünket a tabellán.

Megyei I. osztályú bajnokság

Kováts DSE II. Karcag – Tiszafüred ASE I. 15:3
Karcagi győzelmek: Nagy Norbert – Kovács Sándor 1 

győzelem párosban. Egyéniben: Kovács Sándor 4, Nagy 
Norbert 4, Kovács Miklós 4, Dr. Farkas Béla 2 győzelem.

Csornai Csaba: A karcagi expressz elgázolta a tiszafüre-
di vicinálist. A három játékos 100 %-os teljesítménye bőven 
elegendő volt a biztos győzelemhez a jó képességű játéko-
sokból álló Tiszafüred ellen.

Az NB II. legközelebbi mérkőzése március 1-jén szomba-
ton 11 órakor a Kováts M. Ált. Iskola tornatermében kerül 
megrendezésre, a Békési TE lesz az ellenfél. A végső tabella 
szempontjából nagyon fontos mérkőzés, mert karcagi győ-
zelem esetén biztosnak tűnik a dobogós hely.

B. I.

Asztalitenisz

A karcagi női labdarúgó 
csapat újabb győzelmet ért el. 
Az elmúlt hétvégén szomba-
ton Túrkeve ellen léptek pá-
lyára. A karcagi lányok – 
munkahelyi elfoglaltság miatt 
– sajnos csak öt játékossal tud-
tak kiállni. A nehézségek el-
lenére is összeszedett játékkal 

és magabiztosan 6:0 arányban 
győzték le a túrkevei együt-
test.

Góllövők: Mága A. (2), Tóth 
A., Sebők, Mészáros, Nagy B.

A következő mérkő-
zés március 2-án vasárnap 
Mezőberény együttese ellen 
lesz.

Újabb győzelem

Vasárnap a Városi Sport-
csarnokban rendezték meg a 
3. karcagi labdarúgó sportta-
lálkozót és vetélkedőt. A meg-
jelent érdeklődőket színvo-
nalas és élvezetes programok 
várták. A sporttalálkozó céljá-
ról a főszervező Orosz Istvánt 
kérdeztük meg.

- Az alapozó időszak végén 
egy kis kikapcsolódásként a 
játékosok számára ismerkedés 
a szülőkkel és a szurkolókkal. 
A legkisebb korosztálytól a 
legidősebb korúakig szerepel-
tek a különböző vetélkedők-

ben. A programban szerepelt 
az U7-es korúaktól a felnőtt 
korúakig, az U11-es korú-
ak az anyukák ellen, az U14-
es korúak az apukák ellen. 
Ezen felül az önkormányzat 
és intézményvezetők is pályá-
ra léptek. Ezen felül az edzők 
és testnevelők is megmérkőz-
tek egy mérkőzésen. Sok em-
bert megmozgattunk és pró-
báltunk népszerűsíteni a kar-
cagi labdarúgást. Reméljük, 
jövőre is meg tudjuk szervezni 
ezt a gálát.

B. I.

III. karcagi focigála

Január végén került sor a fiú 
amatőr kézilabda diákolimpia 
V-VI. korcsoportjának megyei 
döntőjére, melyet Karcagon 
rendeztek meg a városi sport-
csarnokban. A megyei döntőt 
megelőzően a karcagi refisek a 
selejtezőkön nagyarányú gól-
különbséggel verték a kisúj-
szállási Móriczot, Illésyt, vala-
mint a karcagi Szentannait. A 
megyei döntőben 4 csapat ver-
senyzett az országos döntőbe 
való jutásért (Refi, Tekó, Me-
zőtúr, Szolnok), a refisek itt 
sem adták alább, az elődöntő-
ben elsőként a szolnoki Verse-
ghyt, majd a döntőben a Me-
zőtúri Református Kollégium 
csapatát győzték le.  Így április 
25-27-én a karcagi refisek kép-
viselik Jász-Nagykun-Szolnok 
megyét az országos döntőben, 
melyet Békéscsabán rendez-
nek majd meg. A tavalyi pé-
csi bronzérem után nehéz dol-
guk lesz a fiúknak, de mindent 
megtesznek majd a siker érde-
kében és addig becsületesen 
edzenek. Várjuk majd szeretet-
tel  a szurkolókat Békéscsabán. 
A megyei bajnokcsapat tagjai: 
Gulybán Olivér, Koncz Tibor, 
Sebők Róbert, Tóth Kristóf, 
Fodor Viktor, Hamar Bence, 
Varga Tamás, Kovács Miklós, 

Kozma Dániel, Tóth Barna, 
Majláth István, Fodor Norbert, 
Váczi Lajos, Nagy Péter. Gra-
tulálunk!

Február elején került sor a 
fiú amatőr röplabda diákolim-
pia V-VI. korcsoportjának 
megyei döntőjére, melyet Kar-
cagon rendeztek meg a Refor-
mátus Gimnáziumban. A me-
gyei döntőben 4 csapat ver-
senyzett az országos döntőbe 
való jutásért (Refi, Tekó, Var-
ró, Szolnok), melyből győzte-
sen a Karcagi Nagykun Re-
formátus Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépis-
kola csapata került ki. Így áp-
rilis 11-13-án a karcagi refisek 
képviselik  Jász-Nagykun-
Szolnok megyét az orszá-
gos döntőben, melyet Debre-
cenben rendeznek majd meg. 
Ezt megelőzően főpróba lesz 
a Református Középiskolák 
Országos Röplabda Döntője 
kunszentmiklósi helyszínnel. 
A megyei bajnokcsapat tagjai: 
Tóth Marcell, Sebők Bence, 
Házi Gyula, Ferenczi Gábor, 
Urbán Attila, Andrási Máté, 
Kovács Martin, Erdős Adrián, 
Karas Lajos, Harsányi Márk, 
Szalmási Erik. Gratulálunk!

Major

Kézilabdában és röplabdában

A refisek bejutottak a diákolimpia 
országos döntőjébe


