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November 22-én a Városháza dísztermében ünnepelték meg Karcag és Bácskossuthfalva két évtizedes testvérvárosi kapcsolatát. Az ünnepségen Dobos 
László polgármester elismeréseket adott át azoknak, akik az elmúlt 20 év során a két település kapcsolatának ápolásáért dolgoztak. 
Képünkön: Dobos László polgármester Györfi Sándor szobrászművész plasztikáját adta át dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszternek. Cikkünket a 2. oldalon olvashatják.

Ovi-GálaErkel Ferencre emlékeztek
November 14-én az Erkel 

Ferenc Művészeti Iskola Tag-
intézményben ünnepi hang-
versennyel emlékeztek név-
adójukra az iskola tanárai és 
diákjai. A hangversenyt meg-
előzően a a Himnusz közös el-
éneklését követően az egybe-
gyűltek megkoszorúzták az 
iskola falán elhelyezett Erkel 
domborművet.

Plósz Csilla a Karcagi Álta-
lános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola intézményveze-
tője a következőket mondta el 
a rendezvény kapcsán:

„Erre az ünnepi hangver-
senyre 2005 óta kerül sor min-
den évben, hiszen akkor vet-

te fel iskolánk a kiváló magyar 
zenész, karmester és zeneszer-
ző, Erkel Ferenc nevét – akinek 
november 7-én ünnepeljük a 
születésnapját. Ilyenkor az in-
tézmény növendékei és tanárai 
lépnek föl és elsősorban magyar 
zeneszerzők műveivel készül-
nek. Kodály, Bartók, Farkas 
Ferenc és természetesen Er-
kel művei hallhatók, valamint 
a koszorúzás alkalmával isko-
lánk rézfúvós kamaraegyüttese 
játssza el a Himnuszt.”

A hangversenyt szép szám-
mal hallgatták végig a diá-
kok szülei és a klasszikus zene 
kedvelői.  

-dh-

November 21-én a Déryné 
Kulturális Központ adott ott-
hont a XI. Ovi-Gálának. Az 
egész délutánt kitöltő rendez-
vényen a Madarász Imre Egye-
sített Óvoda valamennyi tag-
intézménye műsorral szerepelt. 
Gulyás Ferencné, intézményve-
zető lapunk kérdésére elmond-
ta, hogy tizenegy évvel ezelőtt 
azzal a céllal hozták létre a gá-
lát, hogy az akkoriban egyesí-
tett intézmény óvodái között 
minél jobb együttműködés ala-
kuljon ki. A gála azóta már ha-
gyománnyá vált, amely jó alka-
lom arra, hogy bemutassák az 
óvodai élet sokszínűségét.

Ez alkalommal a Gyerme-

künk Mosolya – Egészséges 
Gyermekekért Alapítvány em-
lékplakettjét is kiosztották. Az 
idén ezt az elismerést Gál Ka-
talin az alapítvány gazdaági 
vezetője, valamint a Karcag 
Városi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete vehette át. Gál 
Katalin tizenöt éven keresztül 
végezte feladatát az alapítvány-
nál. A képviselő-testület nevé-
ben Dobos László polgármes-
ter vette át a plakettet.

-dh-
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Közéleti szilánkok

A kommunikáció 

melankóliája

Bevallom, soha nem szerettem 
a kommunikáció kifejezést, de 
annyira beleivódott a köznyelvbe 
és a közbeszédbe, hogy ma 
már kiirthatatlan. Már otthon a 
családban sem beszélgetünk, hanem 
„kommunikálunk” egymással, a 
piacon a zöldségessel, a fodrásznál 
hajvágás közben és folytathatnám 
egészen a „szexuális kommunikációig”, 
ami az egyik Nők Lapja Nol-on 
„szúrta” ki a szemem. Azt hiszem nem 
kell különösebben magyaráznom, 
hogy a kommunikáció voltaképpen 
gyűjtőfogalom és miért viszi el a 
sekélyesebb stílus felé úgy az olvasót, 
mint az íróját. 

Szóval, nálam is marad ez a 
„terminus technikus”, noha nem 
tudom (bár szeretném) egyes 
árnyalatait pontosabban kifejezni, 
de hiába teszem akár idézőjelbe, 
vagy emelem ki kurzívval, nem 
hinném, hogy az olvasó értené. 
Az olvasó ugyanis a saját fogalmi 
„beágyazottságában” helyezi el, 
ahol a közléstől a kijelentésen át, 
egészen a politikusi nyilatkozatokig, 
magyarázatokig ugyan abban a 
„kommunikációs uniformisban” 
leledzenek.

Ez persze, nem csak szemantikai 
(= jelentéstani) probléma,  nem 
csak olyan, mint pl. a MÁV szinte 
már kijegecesedett állomási, 
pályaudvari „közlése”: az útirányon 
át! „Hiába írtam a Nyugati Pályaudvar 
állomásfőnökségének közvetlenül 
(mert nyelvművelő cikket nyilván 
nem olvasnak), hogy az útirányon 
nem lehet átmenni, mert az irány 
éppen a célt jelöli, továbbra sem 
képesek azt mondani, hogy Vácon, 
Gödön át vagy Göd, Vác útvonalon 
Szobra, hanem „Göd, Vác útirányon 
át Szobra”. „A rettenetes hangsúlyról, 
amely a szöveg összevagdalásából 
következik, már ne is beszéljünk!„ 
– írja egy anyanyelvet védő, óvó 
hölgy az egyik folyóirat nyelvművelő 
rovatában. 

Szóval, az elmúlt hetekben 
fölerősödött viták, hogy vajon a 
„netadó” jól volt-e „kommunikálva” 
vagy sem, kissé már okafogyottá is 
vált: különösen az újpesti időszaki 
választások fényében, ahol a 
kampány–kommunikációt – hogy 
úgy mondjam – teljesen  „űberelte” 
a média tömeg-kommunikációja. 
(Azt értem ezalatt: hogy az időközi 
választásokon  szinte teljesen 
elsikkadt az egyes jelölteknek a 
saját programjuk „kommunikálása” 
az „Orbán takarodj” tacepao ill. 
tüntetés táblákon szereplő egyéb 
lózungok, valamint a másik 
oldalon jelentkező „mindent rosszul 
kommunikálunk” álvita mellett.)

S ha ironikus akarnék 
lenni, föltehetném a Jobbikos 
kampányfőnöknek a kérdést: „De 
hát hol voltak az Újpesti Ultrák??”

- ács -

KÖZÉLET

Megyei hírek

Tomajmonostora Község 
Önkormányzata eddigi leg-
nagyobb összköltségű pro-
jektjét zárta november 23-án 
(vasárnap) délután a telepü-
lés Római Katolikus Templo-
mában. A „Tisza-tavi templo-
mok útján” elnevezésű - mint-
egy 500 millió forint költségű 
- beruházásnak köszönhető-
en a térség hét településén, ti-
zenhárom helyszínen való-
sult meg fejlesztés. Megújult 
nyolc templom, emellett négy 
vallási kegyhely és egy vallá-

si turisztikai szálláshely is lét-
re jött. A vallási turizmusfej-
lesztési projekt célja, hogy a 
Tisza-tavi térségben bővüljön 
a szolgáltatások köre, valame-
lyest csökkenjen a szezonalitás 
és természetesen növekedjen 
a látogatók száma. A rendez-
vényen beszédett mondott Dr. 
Fazekas Sándor földművelés-
ügyi miniszter, városunk és 
térségünk országgyűlési kép-
viselője és Kovács Sándor, a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Közgyűlés elnöke.

A Karcagi Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Isko-
la Kiskulcsosi Általános Iskolai 
Tagintézményének szülői mun-
kaközössége november 15- én 
(szombaton) tartotta őszi bálját 
a tagintézmény tornatermében. 
A huszonkettedik jótékonysági 
est bevételét egy az iskola udva-
rán kialakítandó kerékpártáro-
ló megépítésére fordítják majd. 
– mondta Futóné Szabó Mar-
git tagintézményvezető. A szü-
lők részéről már érkezett tá-
mogatás, volt aki felajánlotta a 
tervezést, van, aki építőbrigá-
dot ad a munkákhoz. A koráb-
bi bálok bevételéből sikerült a 
nyelvi labort, a számítástechni-

kai termet, a könyv-
tárat és a sportpá-
lyát is szépíteni, bő-
víteni. A jótékony es-
ten részt vett Németh 
Szilárd országgyű-
lési képviselő is, aki 
nagyra értékelte, hogy 
a kiskulcsosiak jóté-
konysági bálokkal se-

gítik az iskolát, és a szülők se-
gítenek hogy a gyermekeik még 
jobb körülményének között ta-
nulhassanak. A bálon részt vett 
Szepesi Tibor, a városrész kép-
viselője, Kissné Soós Ágnes tan-
kerületi vezető és Plósz Csilla, 
az összevont iskolai intézmény 
vezetője és több társintézmény 
vezetője is.  A köszöntők után 
az iskola diákja, Bakó Irénke 
énekével, a harmadikosok, a he-
tedik-nyolcadikosok, valamint a 
tanárok-szülők alkalmi csapata 
egy-egy tánccal lépett fel. Az est 
további részében Czank Tamás 
és Lukács Bernadett gondosko-
dott a jó hangulatról.

Forrás: Karcag TV

Őszi bál

Kétszáznegyvennyolc év-
vel ezelőtt, 1785-86-ban több 
száz nagykunsági, jászsági (és 
Külső-Szolnok megyei) csa-
lád költözött át a telepesek-
nek felajánlott bácskai kincs-
tári birtokokra. Az áttele-
pülők révén indulhatott újra 
az addig puszta Ómoravica, 
Pacsér, Feketehegy és Piros 
falvak története. Az esemény 
históriáját 1922-ben felele-
venítő Györffy István „a mi 
emigránsaink”-nak nevez-
te az elköltözőket, akik már 
a 19.század elején kiestek a 
kibocsátó közösségek em-
lékezetéből. A történelem 
azonban úgy alakult, hogy a 
nagykunságiak belakta bács-
kai falvak a 20.században az 
országhatáron kívülre kerül-
tek, s igazából az elszakított 
területek magyarságával va-
ló kapcsolattartás szándéka 
melegítette fel a nagykunsá-
gi és a bácskai települések ro-
konságát. Az egymásra talá-
lást az egyházak indították el, 
aztán – amikor a nagypoliti-
ka bele nem szólt – a közös-
ségek folytatták és folytatják.

A karcagi önkormányzat 
célkitűzései között az 1990.
évi megalakulástól kezdve 
szerepelt a testvérvárosi kap-
csolatok létesítésének fon-
tossága. 1994. március 15-
én a karcagi önkormány-
zat delegációja együtt ünne-
pelt Ómoravica - 2003-tól 

Bácskossuthfalva – község 
lakóival, az emlékező ünnep-
séget pedig a Karcagi Városi 
Vegyeskar előadása zárta. 
Ez volt az első közös ünnep, 
amit augusztus 20-án már az 
együttműködési megállapo-
dás aláírása követett. 

A települések vezetői és 
polgárai november 22-én 
délután, a Városháza díszter-
mében emlékeztek a testvér-

városi kapcsolatok első húsz 
évére. Dobos László polgár-
mester köszöntőjében átte-
kintette a két évtized fonto-
sabb állomásait, a kulturális, 
művészeti és sporteseménye-
ket az első kosárlabda mér-
kőzéstől , a kitelepülés tör-
téneti hátterét vizsgáló tu-
dományos tanácskozáson, 
a néptáncegyüttesek műso-

rain át egésze a 9+1 Képző-
művészeti Alkotótábor két 
nagyszerű karcagi tárlatáig. 
Az idők során barátság szö-
vődött a bácskossuthfalvi 
id. Kovács Gyula és a karca-
gi Zádor úti általános iskolák 
között, jó a kapcsolat a kar-
cagi Rákóczi Szövetség Egye-
sülettel és a Szentannai Sá-
muel Gimnázium és Szak-
középiskola vezetésével. A 

bácskaiak meghívást kaptak 
a Kunok I.Világtalálkozójára 
és több uniós kezdeményezé-
sű konferenciának is résztve-
vői lettek. Bácskossuthfalva 
polgárai nevében Seffer Attila, 
a Helyi Közösség tanácselnö-
ke szólt a kapcsolatok fontos-
ságáról, majd a két polgármes-
ter aláírta a testvérvárosi kap-
csolatok folytatását megerősí-

tő okmányt. Dr. Nagy Molnár 
Miklós történeti áttekintését 
követően elismeréseket adtak 
át azoknak, akik „az eltelt húsz 
év alatt a legtöbbet tették Kar-
cag és Bácskossuthfalva test-
vérvárosi kapcsolatainak ápo-
lásáért”. Emlékplakettet, il-
letve díszoklevelet vehe-
tett át Bácskossuthfalváról: 
Pecsenka András, a Helyi 
Közösség tanácsának tagja, 
Crnkovity Gábor, a  Helyi Kö-
zösség tanácsának tagja, az 
id. Kovács Gyula Általános is-
kola igazgatója, Pecsenka Ág-
nes, Mészáros Lajos, Mészá-
ros Hajnalka, Nagy Tibor, 
Vukelic Ivica, ifj. Méhes Béla; 
Karcagról: dr. Fazekas Sán-
dor földművelésügyi minisz-
ter, 1990-2010 között Kar-
cag polgármestere, Pánti Il-
dikó képviselő, dr. Nagy Mol-
nár Miklós, a Györffy István 
Nagykun Múzeum igazga-
tója, Fazekas Irén, Kenyeres 
Gyula, Kovács Mária, dr. Sza-
bó Zsuzsanna, Spisák Dezső, 
dr. Sántha József, Elek Eszter, 
Rózsáné Bodnár Marianna, 
Garai Katalin, Csányi Sándor, 
Kiszelák József, Kiszelák Edit, 
Fodor Csaba. A műsor zárá-
saként az Erkel Ferenc Mű-
vészeti Iskola növendékei va-
lamint Koppány Mária zon-
goraművész műsorát hallgat-
hatták meg az ünneplők.

Elek György

Húsz éves a testvérvárosi kapcsolat
Ünnepség a Városházán

Képünkön Seffer Attila, Bácskossuthfalva Helyi Közösség el-
nöke és Dobos László polgármester
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INTERJÚ

HÍREK

Október 12-én lezajlottak 
az önkormányzati választá-
sok. Az eredményekről be-
szélgettünk dr. Fazekas Sán-
dor földművelésügyi minisz-
terrel, városunk és térségünk 
országgyűlési képviselőjével.

- Miniszter úr! Milyen volt a 
kampányidőszak?

- Nagyon érdekes és fon-
tos időszak volt, hiszen öt év-
re hoztunk döntést arról, hogy 
kik legyenek az önkormány-
zatokban, kik legyenek a pol-
gármesterek és kik vigyék a 
közös ügyeinket. A körzetben 
21 település van és Karcag a 
székhely. Gyakorlatilag min-
denhol a Fidesz győzött, Kar-
cagon pedig kiemelkedő si-

ker született és ez mutatja azt, 
hogy a polgári gondolkodás-
nak, a felelősségteljes mun-
kának vannak elkötelezettjei, 
hívei és valamennyi települé-
sen az önkormányzati többség 
is a miénk. Tehát ez egy na-
gyon nagy siker és bizalom és 
én szeretném ezúton is meg-
köszönni. Olyan csapattal áll-
tunk fel a körzetben, a Nagy-
kunságban, akik képesek ösz-
szefogni. A települési vezetők, 
önkormányzati képviselők, a 
megyei közgyűlés, amelyen 
szintén eredményesen szere-
peltünk, megnyertük. Össze 
tudnak fogni, össze tudunk 
fogni azért, hogy fejlesztések, 
munkahelyek legyenek, hogy 
a közéletben a felelősségtel-
jes odafigyelés legyen az álta-
lános. Én bízom benne, hogy 
az elkövetkező öt évben tud-
juk azt a programot teljesíteni, 
amit vállaltunk. Ezek az inf-
rastrukturális beruházások, 
Ipari parki fejlesztések, mun-
kahelyteremtés, Start munka-
program továbbfejlesztése, te-
hát rengeteg cél van, ezeket el 
tudjuk érni.

- Hogyan látja, mennyire 
volt kiélezett a kampányhan-
gulat?

- A karcagi kampányban 
a Jobbik volt a Fidesz legfon-
tosabb ellenfele, és én úgy lá-
tom, hogy nem válogattak kü-

lönösebben az eszközökben, 
tehát az interneten és nyom-
tatott sajtószerű kiadványok-
ban jelentek meg légből ka-
pott állítások, de a magyar 
emberek felnőttek már ahhoz, 
hogy ezeknek ne dőljenek be. 
Örülök annak, hogy most is a 
megfontolt, mérsékelt felfogás 
győzött a szélsőséggel szem-
ben, az alpári, felkészületlen, 
gyakran primitív emberi meg-
nyilvánulásokat a választók 
elutasították. Fontos tanulság 
ez, én látom, hogy a küzdelem 
ezzel még nem ért véget, mert 
mindig próbálkoznak, min-
dig van valami újabb csúnya 
ügy, amit próbálnak felfújni, 
vagy politikai tőkét kovácsol-
ni belőle, de a higgadt közvé-
lemény ezeket visszautasította. 
Szerintem a tanulópénzt egy-
értelműen megfizette a Jobbik 
ezen a választáson. A parla-
menti választás óta fokozato-
san kevesebbet és kevesebbet 
kapott, és ez a polgári erők je-
lentős győzelmét mutatja.

- A Jobbiknak volt óriáspla-
kátja a városban. A Fidesz mi-
ért nem készített óriás plaká-
tot?

- Vannak anyagi határok, 
amiket mi sem tudunk túl-
lépni. Sok tagunk van, akik 
gyakran plusz befizetések-
kel hozzájárulnak a kampá-
nyokhoz, de a takaró az vé-

ges. Láttunk már ilyet, amikor 
több mint 80 lengőplakát volt 
a városban, Vadai Ágnes ese-
tében, mégis nagyon szerény 
eredményt tudott elkönyvelni. 
Vagy a tavaszi kampánynál is 
látszik, hogy a Jobbiknak nem 
voltak anyagi korlátai, Luk-
ács László György végül is az 
egyik leggyengébb eredményt 
hozta össze, utána pedig még-
is ő került be a Parlament-
be. Tehát szerintem ez mutat-
ja, hogy vannak ott olyan hát-
térdolgok, amik megérik azt, 
hogy alaposabban odafigyel-
jünk. Itt elég gondolni akár az 
orosz szálakra, „KGB Bélára”, 
akár a helyi háttérre. De sze-
rintem ezen túl lép most, ha 
úgy tetszik a történelem, tehát 
most igenis bizonyítani kell, 
ez egyébként komoly kihívás 
a kormányzás vonatkozásá-
ban és a helyi önkormányzat-
oknál is bizonyítani kell, töb-
bet kell tenni, mint az elmúlt 
négy évben, hiszen akkor az 
ország alkotmányos átalakí-
tása, az önkormányzati rend-
szerek felállítása, a gazdaság 
talpra állítása megkezdődött, 
de most még többet kell ten-
ni. Még több eredményt kell 
majd felmutatni, hiszen job-
ban teljesít Magyarország, de 
ez még nem annyira jó, hogy 
elégedettek lehessünk. Ez 
mindig újabb és újabb mun-

kára sarkall bennünket, en-
gem is.

- Miniszter úr 20 évig volt 
Karcag polgármestere. Ez a vá-
lasztás igazolja-e az elmúlt év-
tizedek munkáját?

- Sok szempontból igazolja, 
hiszen némileg más korszak 
volt, megvan az a közösség, 
amely támogat bennünket, tá-
mogat engem is. Itt a karcagi 
polgári gondolkozású, mező-
városi réteg, a redemptus ré-
teg, amelynek az értékítélete 
mérvadó, a munka tisztelete, 
a megbecsülése, a hagyomá-
nyok, a közösség értékeinek 
a felvállalása, ez egy nagyon 
fontos réteg és ez az építkezés 
az, amely a jövőben is bizako-
dással tölt el bennünket és én, 
ahol most dolgozom, ott is ezt 
igyekszem végigvinni, hogy 
igenis meg kell küzdeni a me-
zőgazdaságban, meg kell küz-
deni az élelmiszer gazdaság-
ban, de szívós munkával ered-
ményeket lehet elérni. Sőt, az 
igazi eredmény az, amit mun-
kával érünk el, nem valami-
lyen spekulációval. Mi igen-
is dolgozunk, a magyar me-
zőgazdaság teljesítménye 30 
%-kal nőtt az elmúlt négy év-
ben, erre nem nagyon volt pél-
da korábban, nőtt a foglalkoz-
tatottak száma.

- Köszönöm az interjút. 
Balogh Andrea

Fazekas Sándor: Karcagon kiemelkedő siker született

Az intézmény képzési pro-
filja az elmúlt években jelen-
tősen nem változott, a szak-
iskola mellett szakközépisko-
lai képzést is biztosít az itt ta-
nulóknak. Évről-évre inkább 
a szakmai képzésben vannak 
változások:

- Próbálunk igazodni a vá-
rosi munkaerő-piaci igények-
hez – mondja erről Puháné 
Urbán Katalin igazgató. - 
Igyekszünk olyan szakmákat 
indítani, amelyekkel a város-
ban vagy az országban – nagy 
valószínűséggel – el tudnak 
majd helyezkedni a tanulók. 
Természetesen ilyen módon 
épült fel a következő 2015/16-

os tanévre szó-
ló pályaválasztási 
kínálatunk is.

A szakközépis-
kolában egy osz-
tályt szándékoz-
nak indítani ke-
reskedelem-mar-
keting és üzleti 
adminisztrációs 
szakmacsoport-
ban. Új típusú, 

ágazati szakközépiskolai osz-
tályként indul, ahol a tanulók 
a negyedik év végén szakmai-
ágazati vizsgát tesznek, azt kö-
vetően pedig – egy éves szak-
képzésen – logisztikai ügyinté-
ző szakképesítést szerezhetnek 
a tanulók. Erre várják a karca-
gi és a vidéki diákok jelentke-
zését. A szakiskolai képzéseket 
továbbra is a gépészet, faipar, 
építészet és kereskedelem terü-
letéről indítanak.

- A következő tanévre há-
rom olyan szakmát hirdetünk, 
amelyekben – mivel hiány 
szakképesítésről van szó – a 
tanulók tanulmányi ösztöndí-
jat kaphatnak – hívja fel a fi-

gyelmet az igazgatónő. - Ezek a 
gépi forgácsoló és szerkezetla-
katos, a lányoknak pedig ettől 
az évtől kezdődően lesz a női 
szabó, ami szintén hiány szak-
képzés. Eddig ilyen nem volt, 
a lányoknak nem tudtunk ta-
nulmányi ösztöndíjat fizetni. 
A női szabó szakma elindítá-
sával erre is lehetőség lesz.

Az építészet szakmacso-
porton belül a kőműves-hi-
degburkoló, a festő-mázoló-
tapétázó szakma indul, illet-
ve hagyományosan indítják az 
asztalosképzést, az eladó szak-
macsoportba pedig lányok és 
fiúk jelentkezését is várják. 
A jelentkezések elbírálásá-
nál a 7.-es és a 8.-os tanulmá-
nyi eredményeket veszik fi-
gyelembe. Ez alapján állítanak 
fel egy rangsort, és döntik el, 
hogy kik azok, akik az adott 
szakképesítésre felvételt nyer-
hetnek. A korábbi évekhez ha-
sonlóan a szakiskolába és a 
szakközépiskolába egyaránt 
fogadják a sajátos nevelési igé-
nyű tanulók jelentkezését.

A szakmák esetében há-

roméves szakképzést indí-
tanak. Ez azt jelenti, hogy a 
nyolcadikban szakmát válasz-
tó tanuló a 9. osztálytól kezd-
ve szakmai elméleti és gyakor-
lati oktatásban részesül, mi-
nimális közismereti képzés 
mellett. A szakmai gyakorla-
ti képzés a 9. évfolyamon az 
iskolai tanműhelyben folyik. 
(Kivételt ez alól az asztalos 
szakmát tanulók jelentenek, 
akik már 9.-ben tanulószer-
ződést köthetnek. A város-
ban ugyanis két cég is létesí-
tett olyan tanműhelyt, ahol 
az asztalosok már 9.-től meg-
kezdhetik a szakma elsajátí-
tását.) A 10. évfolyamtól kez-
dődően a szülőknek kell gon-
doskodniuk gyakorlati képző-
helyről – ezek felkutatásában 
az iskola is segítséget nyújt. A 
tanulók a 10. évfolyamtól már 
tanulószerződés keretében 
vesznek részt a szakképzésben 
– ez bizonyos jellegű anyagi 
juttatással is jár.

- A legjobb feltételekkel a 
gépészet szakmacsoport ren-
delkezik – emelte ki az igaz-

gatónő a tanműhelyekről szól-
va. - A Laktanya úton van egy 
tanműhelye az iskolának, amit 
a legmodernebb gépekkel, mé-
rőeszközökkel szereltünk fel. 
A pályázat útján bővítjük az 
eszközállományt, s elmond-
ható, hogy ez a tanműhely 
az egyik legjobban felszerelt 
ilyen egység a megyében.

Az iskola jelenlegi 300 tanu-
lójának 60 %-a karcagi, a töb-
biek vidékről járnak be. A vi-
dékről érkezők nagyobb része 
naponta bejár, a kisebb rész az 
iskola kollégiumát veszi igény-
be. 

A tanórai és a szakmai fog-
lalkozások mellett igyekez-
nek biztosítani a szabadidő 
hasznos eltöltésének lehető-
ségét. Ennek az egyik kiemel-
kedő területe a sport: futball-
ra, röplabdára, kosárlabdára 
és atlétikára van lehetőség, de 
konditerem is rendelkezésre 
áll. A sportolók eddig kispá-
lyás labdarúgásban és kosár-
labdában értek el jó eredmé-
nyeket a diákolimpián.

Elek György

Pályaválasztás III. - Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium
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OTTHON
Bögrés mézeskalács

Hozzávalók: 8 bögre finomliszt (1 kg), másfél bögre porcukor, 3 
teáskanál szódabikarbóna, 1 evőkanál mézeskalács fűszerkeverék, 
30 dkg margarin vagy vaj, 1 bögre méz, 3 tojás
1. A lisztet, a porcukrot, a fűszert és a szódabikarbónát összekeverjük.
2. Ezután hozzáadjuk az enyhén megolvasztott margarint, majd a mézet és a tojásokat.
3. Villával átkavarjuk. 
4. Kézzel egynemű tésztává gyúrjuk, majd három egyenlő részre osztjuk.
5. Ezután az első adag tésztát jól lisztezett deszkán kinyújtjuk kb. fél centi vastagra, majd tet-
szőleges formákat szaggatunk süteménykiszúróval a tésztából.
6. Sütőpapírral bélelt tepsire sorakoztatjuk őket, és 180 fokra előmelegített sütőben (alul-felül 
sütés), pontosan tíz percig sütjük őket. Tíz perc, semmiképpen sem több!

Fűszerbatyu
Zsírpapírból vágjunk ki 

egy kört, a közepére he-
lyezzünk aromás fűszere-
ket: szegfűszeget,fahéjat, 
rozmaringot, majd hámoz-
zunk meg egy citromot, és 
a héjat is tegyük a csomag-
ba, végül spárgával kössük 
át. Tehetjük ruhásszek-
rénybe, de a konyhába, a 
wc-be vagy a fürdőszobába 
is! Garantált a jó illat.

Háztartási jó tanácsok

Játsszon Ön is a
Karcagi Hírmondóval!

Mikor rendezték meg az Ovi-Gálát?
A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és 
telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben december 
1-jén hétfőn 12 óráig. Címünk: 5300 Karcag, Kertész J. u. 2.
A helyes megfejtők között 2  darab fürdőbelépőt sorsolunk ki 
az Akácliget fürdő felajánlásában.
A nyerteseket telefonon értesítjük.

Nyereményjáték

Karácsonyi díszítések (I)

A karcagi nyomozók 2014. november 16-án 21 óra 
40 perckor házkutatást tartottak egy karcagi házban, 
ahol több mint egy tucat kábítószergyanús, szárított 
zöld növényi törmeléket tartalmazó tasakot, valamint 
kábítószer termesztésével és terjesztésével összefüg-
gésbe hozható használati tárgyakat, eszközöket talál-
tak, melyeket lefoglaltak. Az egyenruhások a karca-
gi családi házból bűncselekmény elkövetésének gya-
núja miatt előállították az ott lakó 34 éves R. Pált és 
féltestvérét, a 19 éves T. Imrét. A rendőrök pár órával 
később az üggyel összefüggésben begyűjtött informá-
ciók alapján házkutatást tartottak egy harmadik kar-
cagi lakosnál is, akinél szintén kábítószer terjesztésé-
hez használatos eszközöket találtak és foglaltak le.  A 
nyomozók K. Zsigmondot lakásán elfogták és előállí-
tották a rendőrségre.  A Karcagi Rendőrkapitányság 
kábítószer-kereskedelem bűntett és kábítószer birtok-
lása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 
indított eljárást a testvérpár és 27 éves társuk ellen. 
A nyomozók a három férfit gyanúsítottként kihall-
gatták, majd őrizetbe vették. A Szolnoki Járásbíróság 
2014. november 19-én elrendelte a három karcagi la-
kos előzetes letartóztatását.

Kábítószer- terjesztők Karcagon

Végre elérkezett advent el-
ső vasárnapja. Az asztalon ko-
szorú, négy gyertya van raj-
ta. Illatával elárasztja a lakást. 
Az idén ugyanis illatfelhő-
vel kezdtem a várakozás ide-
jét. Koszorúmat pillecukor-
ral díszítettem, ami családom 
egyik kedvelt édessége. Erre 

fahéj rudat helyeztem, majd 
aszalt csipkebogyóval és csil-
lagánizzsal megtűzdeltem. A 
négy gyertyával úgy fest, mint 
egy habos torta!

Ajánlom mindenkinek ezt a 
szemet és orrot kényeztető al-
kotást!

Nyíriné Kátai Katalin 

Dekorálj pillecukorral!

2014. október 29-én a debre-
ceni MH 5. Bocskai István Lö-
vészdandár parancsnoka, Takács 
Attila dandártábornok szerve-
zett konferenciát az Alföld terü-
letén épp 70 éve lezajlott német-
szovjet páncéloscsata emléké-
re. A hadtörténelem egyik leg-
nagyobb páncélos ütközeteként 
számon tartott, 1944. október 
6-28. között lezajlott alföldi har-
cok nemcsak hazánk II. világhá-
borús diplomáciai- és katonapo-
litikai helyzetét pecsételték meg, 
de, mint a témában előadók ezt 
megvilágították, a keleti front 
hadieseményeinek „fősodrát”, s 
ezzel Kelet-Közép-Európa hely-
zetét is nagyban befolyásol-
ták. A konferencián 3 tudomá-
nyos előadás hangzott el más-
más megvilágításba helyezve a 
szovjet Vörös Hadsereg és a né-
met Wehrmacht alakulatok elke-
seredett küzdelmét tágabb lakó-
helyünk, a Tiszántúl területéért. 
Az előadók dr. Számvéber Nor-
bert őrnagy, a HM HIM Hadtör-
téneti Levéltár vezetője; dr. Sza-
bó József János alezredes, az Ár-
pád-vonal védelmi rendszerének 
kitűnő kutatója; és városunk, 
Karcag részéről Pintér Zoltán 
Árpád, a Karcagi Nagykun Re-
formátus Gimnázium gimnáziu-
mi tanára, a Debreceni Egyetem 
PhD. hallgatója voltak. A konfe-
renciát színesítette Ispán Zoltán 
nyugalmazott katonatiszt, aki az 
alföldi harcok szemtanújaként 
tartotta meg megrázó személyes 

élményeket felvonultató vissza-
emlékezését.

Az előadások sorát a mo-
dern szemléletű, rendszervál-
tás utáni hadtörténetírás egyik 
legnagyobb szaktekintélye, 
Számvéber őrnagy úr nyitot-
ta meg, egy átfogó képet nyúj-
tó, szaktudományos elemzés-
sel. Szabó József alezredes úr 
rendkívül értékes kutatásának 
egy kapcsolódó szeletét, a Ma-
gyar Királyi Honvédség által ki-
épített védelmi rendszer (az ún. 
Árpád-vonal és előretolt állásai) 
történetét, és a szovjet II. Ukrán 
Front néven ismert hadseregcso-
porttal szembeni harcait világí-
totta meg. Pintér Zoltán a pán-
céloscsata kezdeti időszakában 
lezajló, és mindkét szemben ál-
ló fél számára kritikus esemény-
sort, a Karcag térségében lezajló 
harcokat illesztette be a tágabb 
értelemben vett páncéloscsatá-
ba, külön figyelmet szentelve a 
helyi lakosság helyzetére, illetve 
a megszállás és belterületi har-
cok mára igen kegyetlennek ha-
tó cselekményeire.

A konferencia vendégei közt 
foglaltak helyet Takács dandártá-
bornok úr vendégeként olyan je-
les kutatók, mint Dr. habil. Baráth 
Béla Levente a Debreceni Refor-
mátus Hittudományi Egyetem in-
tézetvezető docense, illetve Dr. 
habil. Barta Róbert a Debreceni 
Egyetem Történelmi Intézetének 
tanszékvezető egyetemi docense.

- ck -

Konferencia az alföldi páncéloscsata 70. 
évfordulójára

Fotó: Internet

A Konyhakert mozgalom célja, hogy 
minden talpalatnyi területet megművel-
jünk, ezáltal ápoljuk a kertkultúra ha-
gyományait, és jó minőségű, vegyszer-
mentes magyar élelmiszert termeljünk 
– hangsúlyozta dr. Fazekas Sándor a „A 
legszebb konyhakertek” program év-
értékelő és díjkiosztó ünnepségén no-
vember 21-én (pénteken) a Földműve-
lésügyi Minisztériumban. A program 
2,3 millió emberhez jutott el és 3-4000 
aktív résztvevője volt. Idén 128 telepü-
lésről 1447 kertet neveztek a versenybe, 
mely 50%-os emelkedés az elmúlt év-
hez képest. Országos díjra 30 település 
135 kertet jelölt. A csatlakozó telepü-
lések között voltak Karcag határon túli 
testvérvárosai - a felvidéki Szepsi, a dél-
vidéki Bácskossuthfalva, és a lengyel-
országi Krosno Odrzanski és a szerbi-
ai Temerin is. Erdély 11 udvarhelyszéki 
településsel képviseltette magát. Kovács 
Szilvia, Karcag város alpolgármestere, a 
kezdeményezés ötletgazdája a program 
összegzéseképpen elmondta, „A Leg-
szebb Konyhakertek” – Magyarország 
legszebb konyhakertjei program számos 
feladatra felhívta az országos figyel-
met, mint az öko/bio módszerek taní-
tása, népszerűsítése, takarékos vízgaz-
dálkodás például az esővíz összegyűjté-
sével, tájfajták gyűjtése, vetőmag minő-
ségének kérdése, valamint a zártkertek 
nagyobb kihasználtsága. Kovács Szilvia 
az ünnepségen meghirdette a jövő évi 
programot, melyre a települések 2015. 
február 28-ig csatlakozhatnak.

Kovács Szilvia alpolgármesterrel ké-
szített interjúnkat következő lapszá-
munkban olvashatják.

Kiosztották a legszebb 
konyhakerteknek járó díjakat
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Tisztelt Szülők!

A Karcagi Általános Is-
kola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola Györffy István Ál-
talános Iskolai Tagintézmé-
nye Iskolakóstoló címmel 
komplex tevékenységsoro-
zatot indít nagycsoportos 
óvodásoknak.

A program célja, hogy a 
gyermekek megismerjék az 
iskolai élet „titkait”.

A foglalkozás időpontja: 
2014. december 03. (szer-
da) 16:30 óra, melyre sze-
retettel várjuk az érdeklő-
dő gyermekeket és szüleiket 
a Kossuth tér 4. szám alatt. 
„Eső szitál, hull a hó. Hol 
késel már Télapó?” Miku-
lásváró a tanító nénikkel.

A foglalkozásokba bár-
mikor be lehet kapcsolódni!

Érdeklődni lehet: 59/513-
435-ös telefonszámon.

Kapcsolattartó: Borsosné 
Herczegh Judit munkakö-
zösség-vezető.

A Barbaricum Könyvmű-
hely néhány éve határozott ar-
ról, hogy Rideg Istvánnak – a 
könyvműhelyt alapító Kör-
mendi Lajosról írott monog-
ráfiáját, s emellett az író ösz-
szes műveit is megjelenteti.

A munka mára jócskán elő-
re haladt. A nyáron megjelent 
Rideg István Körmendi La-
jos világa című monográfiájá-
nak harmadik kötete, az élet-
mű utolsó szakaszának taglalá-
sával. Elkészült az „összes mű-
vek” első kötete is, amely az író 

1981 és 1999 között megjelent 
öt verseskötetét, két kisregé-
nyét, szociográfiáit, elbeszélése-
it és naplóregényét tartalmazza.

A könyvműhely novem-
ber 14-én tartott közgyűlé-
sén Rideg István a monográ-
fia kedvező fogadtatásáról és 
a gyűjteményes életmű soro-
zat újabb darabjának elkészí-
téséről tartott tájékoztatót. Az 
újabb kötet (benne a műfordí-
tásokkal) várhatóan még eb-
ben az évben megjelenik.

Elek György

Barbaricumi ősz
Fél évvel ezelőtt, valami-

kor a nyáron fogadta be Kiss 
Andrásné Erzsike néni az ut-
cán tekergő kiskutyát, aki egy-
ből megtalálta a helyét az ud-
vart eddig is felvigyázó kutya és 
a cica mellett. A befogadásról a 
Kunkarcagi Állatvédő és Állat-
barát Egyesület aktivistái is ér-
tesültek, s ettől kezdve – Nagy 
Istvánné Julika közvetítésével – 
Picike rendszeres élelmiszer el-
látmányban részesült. Minden 
rendben is volt, ám az ősz vál-
tozásokat hozott. Erzsike néni 

elmúlt kilencven 
éves, ezért a tél kö-
zeledtével jobbnak 
látta az állatvédők 
gondjaira bízni a 
kutyust és Picike a 
kutyamenhely la-
kója lett – ahol to-
vábbra is gazdára 
vár. Erzsike nénit 
pedig az egyesü-
let kitüntette, ez-
zel is megköszönve 
a munkáját, Picike 
befogadását.

Picike újból gazdára vár

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhi-
vatal Karcagi Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltsége aktuális állásajánlatai:
 - Mezőgazdasági gépkezelő (Nehézgépkezelő) (Kisújszállás)
 - Ács-állványozó, bádogos, tetőfedő (Karcag)
 - Kubikos (Hortobágy)
 - Gyártósori összeszerelő (betanított munka, Szolnok)
 - Jogvédelmi biztosításközvetítő (Kisújszállás, Karcag)
 - Karosszérialakatos (Kisújszállás)
 - Raktáros (Karcag)
 - Betanított munka (Karcag)
 - Gépíró (Karcag)
 - Bolti eladó (Kenderes)
 - Lakatos (Nyíregyháza)
 - Hegesztő (Nyíregyháza)
 - Hegesztő (Kisújszállás)

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a kirendeltségen 
(5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (59/500-350) vagy 
e-mailben (szolnokmmkkarcag@lab.hu) lehet.

Az állásajánlatokról további információk találhatók a 
Virtuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

Tisztelt karcagi 
lakosok!

A Karcag Városi Önkor-
mányzat Városgondnoksá-
ga Csemetekertjében lehe-
tőség van karácsonyra fe-
nyőfa vásárlásra 2014. de-
cember 08-tól.
Árusítás: hétfőtől pénte-
kig: 7- 12 óráig.
A fenyőfa ára 1.000,- Ft/db
Alább felsorolt fenyőfák 
kaphatók: 

 - erdei fenyő,
 - fekete fenyő,
 - douglasz fenyő,
 - lucfenyő.

Molnár Pál
igazgató

V. Ö. Városgondnoksága
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HIRDETMÉNYEK

Anyakönyv
Születés

Nagy Zsófia – Szabó Levente
Kg., Erkel F. u. 18. 

Berta
Lőrincz Emese – Tollas László
Kg., Erkel F. u. 42. 

Dávid
Posztós Ibolya – Zemka Zoltán
Kg., Szent I. sgt. 64. 

Levente

Halálozás
Mátyus Imréné 
(Kovács Erzsébet)
 Karcag (1940.)

November 29. szombat
 8 – 13 óráig Főtér 

Gyógyszertár – Horváth F. 

utca

 9 – 20 óráig Alma 

Gyógyszertár – Tesco

November 30. vasárnap
 9 – 12 óráig Oroszlán 

Gyógyszertár – Kórház 

utca

A fenti időpontokon túl 

sürgős esetben egészségügyi 

ellátás a Háziorvosi ügyeleten 

(Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 
ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)

November 29-30. Dr. Godó Zoltán Kg., Körös u. 40. Tel.: 06/30-218-5722.
December 06-07. Dr. Terjék Imre  Kg., Duna u. 7. Tel.: 06/20-939-4650.

2014. november 28. péntek 
(ismétlés: szombat-hétfő)
17.40 Műsorajánlat
17.45 Karcagi Tükör - Szatmári Judit 
amerikai élménybeszámolója
19.05 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Szepesi Tibor önkormányzati  
 képviselő
 Karcagi hírek
 - Téli felkészülés
 - Makett kiállítás
 - Helyi értéktár bizottság
 - Rendőrségi hírek
 Háttér
 Vendég: Kovács Szilvia alpolgármester
 Téma: Országos eredményhirdetés a  
 Konyhakertek versenyen
20.20 Testületi ülés

2014. december 2. kedd
18.00 Műsorajánlat

18.05 Jöjjetek Hozzám – Református 

istentisztelet 2014.11.16.

19.25 Karcagi Hírek 

20.00 A Hit Szava – Római katolikus 

szentmise 2014.11.23.

21.00 Karcag Sport: Karcagi SE – 

Kisújszállási SE Megyei I. osztályú bajnoki 

labdarúgó mérkőzés

2014. december 4. csütörtök

18.00 Műsorajánlat

18.05 Gyermekpercek - Ovi Gála I. rész

19.00 Kulturális ajánló

19.05 Nagykunsági Krónika

 Aktuális kérdések

 Karcagi hírek

 Rendőrségi információk

 Háttér

20.10 Egészség Klub

20.50 Testületi ülés

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

Kérjük 
ne 

feledje!
Lapzárta: 

2014. 
december 1. 

(hétfő) 12 óra

Kedves Olvasóink!

Amennyiben nem kapják 

meg a Karcagi Hírmondót, 

kérjük jelezzék Szerkesz-

tőségünkben személyesen 

(Karcag, Kertész J. utca 2.), 

vagy telefonon a 06/59-312-

415-ös telefonszámon!

Tisztelt Szülők!
A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye Iskolanyi-

togató címmel, több alkalommal foglakozásra hívja és várja 
a nagycsoportos óvodásokat. Célunk, hogy megismerjék az 
iskolát, a leendő tanító néniket és a helyi hagyományokat. 

Első Iskolanyitogató foglalkozásunk időpontja:
2014. december 8-án (hétfőn) 16:30 órakor lesz, melyre 

szeretettel várjuk az érdeklődő nagycsoportos óvodásokat. 
Érdeklődni: 59/503-126-os telefonszámon lehet.

A Karcag Városi Önkormányzat, a Déryné Kulturális, Tu-
risztikai Sport Központ és Könyvtár és a Nagykunságért Civil 
Fórum Egyesület szeretettel meghívja Önt és kedves családját

ADVENTI PROGRAMJÁRA
2014. november 30. (vasárnap) 16.30 óra

Helyszín: a Városháza díszterme (Karcag, Kossuth tér 1.) 
8 IN 1 SINGERS

koncertje
„A legnagyobb ajándék”

Előadó: Szabó János, a Rákbetegek Országos Szervezetének elnöke
A rendezvény háziasszonya: Keserűné Ébner Tünde

Az ünnepi műsort követően az adventi koszorú első gyertyáját 
Dobos László, Karcag város polgármestere

gyújtja meg.
Kérjük, mindenki hozzon magával egy szál gyertyát és ad-

juk körbe a szeretet lángját!
A rendezvény támogatója a Rákbetegek Országos Szervezete

Tisztelt lakosság!
A Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat tájékoz-

tatja Önöket, hogy 2014. november 17-től megújult környezet-
ben, a megszokott helyen: Karcag, Kossuth tér 14. I. em. 7. szám 
alatt, a Pártok Háza emeletén áll rendelkezésükre kérelmek írá-
sában, nyomtatványok kitöltésében, egyéb ügyintézésben.

Irodánk telefonszáma: 06/30-381-6403
Várjuk Önöket az alábbi időpontokban:
Hétfő: 8:00 – 12:00 óráig
Kedd: ügyfélfogadás szünetel
Szerda: 8:00 – 12:00 óráig
Csütörtök: 8:00 – 16:00 óráig
Péntek: ügyfélfogadás szünetel.
A 2014 októberi helyi nemzetiségi önkormányzati válasz-

táson az alábbi képviselő-testületnek szavaztak bizalmat az 
elkövetkezendő 5 évre: 

Varga István – elnök 
Kiss Irén Borbála – elnökhelyettes
Bakó Imre – képviselő
Varga Istvánné – képviselő.
Köszönjük szavazataikat, forduljanak hozzánk tovább-

ra is bizalommal! DIPLOMAMENTŐ nyelvi képzés
az OFA NKft. által kiírt program keretén 

belül az Eruditio Zrt. szervezésében
Angol nyelvi képzés indul Karcagon:

Kezdés: 2015.01.22. Hétfő és Csütörtöki napokon 16:30 - 
19:45 között
Óraszám: 180 óra
Helyszín: Karcagi Nagykun Református Általános Iskola, 
5300 Karcag, Kálvin u. 2.
Oktató: Vizsgafelkészítésben gyakorlatot szerzett, nyelvta-
nári diplomával rendelkező oktató 

Jelentkezési határidő: 2014. december 31.
Jelentkezés az OFATÁR-on keresztül: www.ofa.hu

Szeretettel várjuk képzésünkön!

A DIPLOMAMENTŐ PROGRAM országszerte mint-
egy tízezer fiatalnak nyújt segítséget, hogy államilag elis-
mert, általános nyelvi középfokú nyelvvizsgát szerezhessen, 
és diplomáját kézhez vehesse.

A programra azok pályázhatnak, akik:
 - nyelvvizsga-bizonyítvány hiányában felsőfokú oklevél-

lel nem rendelkeznek,
 - záróvizsgát tettek valamelyik hazai felsőoktatási intéz-

ményben,
 - nem rendelkeznek hallgatói jogviszonnyal,
 - rendelkeznek legalább alapfokú, B1 szintű nyelvtudással 

(ezt igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány megléte nem feltétel).
Az állami támogatás maximális összege fejenként 300 

ezer forint lehet. 
A képzés vizsgakötelezettséggel jár, a résztvevőknek az 

államilag támogatott nyelvvizsga felkészítő tanfolyam vé-
gén a nyelvvizsgát kell csak finanszírozniuk. 

Regisztrált álláskeresőknél ingyenes lesz a(z első) nyelv-
vizsga és az elbírálásnál is előnyben részesítik őket.

Az Eruditio Zrt. munkatársai
Web: http://www.erulingua.hu/

A felújított fűtési rendszer biztosítja a meleget a Karcagi 
Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakkö-
zépiskolában.

       

Megkezdődött a fűtés szezon, melynek kezdetétől a felújí-
tott energetikai rendszer szolgáltatja a meleget. A tapaszta-
latok azt mutatják, hogy a rendszer jól működik, a tervezett 
célokat teljesíti, az igényeket kielégíti.
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 130 m²-
es kertes családi ház tulajdonostól 
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.
109 m²-es tetőteres, kertes családi ház 
eladó vagy 1,5 szobás panelre cserél-
ném Karcagon vagy Debrecenben, ér-
tékegyeztetéssel. 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 fűtésrendsze-
rű lakás garázzsal együtt is eladó. Tel.: 
06/20-451-8143.
Tiszaderzsen telek áron alul eladó. Tel.: 
06/30-357-9702.
Karcagon 2,5 szobás 84 m²-es össz-
komfortos családi ház nagy alsó-
épülettel alku képes áron eladó. Tel.: 
06/30-922-8958.
Kis családi ház eladó! Karcag, Cserepes 
u.26. Tel.: 06/59-311-090
Karcagon eladó Kossuth téri III.eme-
leti, 2 szobás, 56 négyzetméteres, er-
kélyes lakás. Tel.:59/311-975, 06/30-
385-4300
Karcagon főtérhez, piachoz közel 712 
m²-es telken teljes közművesített, ipari 
árammal ellátott, bontásra vagy felújí-
tásra ítélt ház eladó. A telek alkalmas 
üzleti vagy ipari tevékenységre is. Érd.: 
Kg., Kacsóh u. 21. Tel.: 06/30-478-2714.
Karcag, Kórház u. 8. sz. B lh. II. em. alat-
ti 2 szobás, 51 m²-es felújított lakás re-
ális áron eladó. Tel.: 06/30-627-7789.
Karcagon, a Sándor u. 4. sz. alatt 3 szo-
bás, összkomfortos családi ház 1000 
m²-es telken eladó. I.ár: 7 M Ft. Tel.: 
06/20-476-0217.
2 szobás tégla kis családi ház gáz 
és cserépkályha fűtéssel eladó. Kg., 
Zádor u. 28. Tel.: 06/70-414-2622.
Karcag központjában 1054 m²-es telken 
145 m²-es, tégla építésű, 4 szoba össz-
komfortos családi ház rendezett udvar-
ral, garázzsal, alápincézett melléképü-
lettel eladó. Tel.: 06/30-206-5343.

Karcagon, a Kórház u. 1/a. alatt 73 
nm-es, kétszintes, 3 szobás, teher-
mentes lakás eladó. Teljesen felújít-
va: nyílászárók, fűtés, komplett bur-
kolás, festés, tetőszigetelés. I.ár: 9,5 M 
Ft. Tel.: 06/30-530-3834.

Állat
Kopasztott csirke eladó! Vágás min-
den pénteken. Megrendelést csü-
törtök délig szíveskedjenek leadni! 
Karcag, Soós I.u.12., Tel.: 59/311-969; 
06/30-244-5160
Kopasztott kövér kacsa eladó! Vágás 
minden pénteken. Megrendelést csü-
törtök délig szíveskedjenek leadni! 
Karcag, Soós I.u. 12., Tel.: 59/311-969; 
06/30-244-5160.
Pecsenye liba, tömésre is alkalmas 
kapható. Tel.: 06/20-316-0136.
Hízó 480 Ft/kg és 650 Ft/kg; pulyka 
4.000 Ft/db; nyúl 2.000 Ft/db eladó. 
Érd.: Kg., Fecske u. 14.

Társkereső
Luxuskörülmények között élő 49/182 
sportos, sármos üzletember, akinek a 
belső értékei a 10-es skálán 9-es, ke-
res önmagára és társaságára is igényes 
karcsú hölgyet hosszú, tartós kapcso-
latra 40 éves korig. Hogy ne a Te költ-
ségedre beszéljünk, csöngess meg, 
visszahívlak! Tel.: 06/20-280-1944.

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

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! A terro-
rizmus csendes ellenszere. Tel.: 06/59-
313-284, www.tmhirek.hu
Eladó 1 db parabola antenna, 2 db 
grillsütő, fa etetőszék asztallal, autós 
gyermekágy, 5 polcos TV-állvány, au-
tós ülés. Tel.: 59/314-094 (délután).
Eladó 2 db új tölgyfából üveges faragott 
fali téka, 1 db új tölgyfa gurulós zsúrko-
csi, 1 db új Lampart LB 30-as faláttöréses 
gázkonvektor, 1 db új elektromos 4 csir-
kés 8260 W 50 Hz 2200 V kosaras grillsü-
tő, 1 db fekvő kondipad súlyok nélkül, 3 
db világos piros huzatú kagyló fotel, 1 
db dohányzó asztal, TV asztal, bárszek-
rények. Tel.: 06/70-300-9730.

A  B H G  s o r o n  a  N e m z e t i 
Dohányboltban bankkártyás fize-
tés is lehetséges. Nyitva tartás: hét-
főtől péntekig: 5-21 óráig, szom-
bat: 5-22 óráig, vasárnap: 5-21 óráig. 
Tisztelettel: Orvos-Nagy László.
Eladó 2 db kikészített birkabőr, futó-
szőnyegek, elektromos seprű, dísz-
párnák, befőttes üvegek, Panasonic 
TV eladó. Tel.: 06/20-258-8997.
Vásárolok zománcos vizeskannát, te-
jeskannát, vödröket, babafürdető 
kádat, zsírosbödönt, bekötött boros 
demizsonokat, sózóteknőt, ablakra 
való spalettákat, paraszti fenyőbúto-
rokat, régiségeket, teljes hagyatékot. 
Tel.: 06/20-996-1346.
Eladó fekete napraforgó 80 Ft/kg 
áron, zsákonként is. Cserezsák szük-
séges vagy +100 Ft/db. Tel.: 06/30-
812-0396.
Házi turi! Kókusz pólya, 1-2 éves ko-
rú leányka ruhaneműk: body, overál, 
kabát, nadrág, cipő stb., valamint fel-
nőtt ruhák is eladók. Érd.: Kg., Hajnal 
u. 7. Tel.: 06/30-485-5551.
Két darab csipkeverő szett egy ki-
sebb és egy nagyobb eladó. Tel.: 
06/20-506-6146.
Két ha szántóföld, fél ha erdő eladó. 
Fodor Istvánné, tel.: 06/70-248-2208.
Eladó gyerek szekrénysor, gyerek író-
asztal, pelenkázó, székek, asztalok, 
kerékpárok és egyéb dolgok. Érd.: 
Kg., Tőkés u. 34. Tel.: 59/400-685.
Olcsón eladó: TV szekrények, éjje-
liszekrények, szekrény, íróasztalok, 
TV, 150 éves bécsi barokk rekamié, 
járókeret, kerekes szék, szobai WC, 
42-es bokacsizma, asztalok, papla-
nok, kések, villák, kanalak, stb. Érd.: 
Kg., Tőkés u. 55. Megtekinthető min-
den héten szerdán 14-15 óráig. Tel.: 
06/30-645-1845.
Eladó vasúti 10 db betontalp dara-
bonként is, 1 db régi típusú jó álla-
potban lévő női kerékpár, 2200 W-os 
1440 fordulatú, 3 fázisú villanymotor, 
kikészített birkabőr, bakelit hangle-
mezek. Tel.: 06/30-646-6307.

Eladó 10 db kerek asztal, 19 db ka-
rosszék, 10 db háttámlás szék, 7 db 
márványos asztal, 10 db bárszék. Tel.: 
06/20-230-1202. Megtekinthető 14-
17 óráig.

Hagyatékból megkímélt állapotú, 48-
50-es méretű férfi ruhák, alkuképe-
sen eladók. Öltönyök: fekete, barna, 
zakók, nadrágok, átmeneti és télika-
bát, ingek, mellények. Tel.: 59/312-249 
vagy 06/70-385-4893.

V e g y s z e r m e n t e s  t i s z t í t á s  a 
„Vixi” mikroszálas termékekkel! 
Környezetbarát, ember-, és pénztár-
cakímélő! Kiváló ajándék! Keresse a 
Borházban! „Mert a Földet nem apá-
inktól örököltük, hanem unokáinktól 
kaptuk kölcsön!!!”

HÁZI BÖRZE! Játékok, könyvek, gyer-
mek és felnőtt ruhák eladók! Jót, 
olcsón! Gyere és válogass! Karcag, 
Kisfaludy út 4.  Nyitva: nov. 29-én 9 - 
12 óráig. Tel.: 06/30-754-7290.

Édes és erős őrölt fűszerpaprika kap-
ható termelőtől. Érd.: Kg., Rákóczi u. 
13. Tel.: 06/70-943-3479.

Csepel női kerékpár újszerű álla-
potban sürgősen eladó. Érd.: Kg., 
Városudvar 1. (16 óra után).

Karcagon alig használt összecsukha-
tó kerekesszék, zipzáras gyapjú taka-
ró, ami hálózsáknak is használható, 
eladó. Tel.: 06/30-502-4584.

Eladó 4 db 155/70 R13-as téli gumi, 1 
db Lada pótkerék eladó. Tel.: 59/311-
732.

Eladó szép állapotban lévő 1 db hin-
taszék és 1 db fiatalos ágytakaró 2 db 
párnával. Tel.: 06/30-422-7676.

K e r é k p á r o k :  2 6 - o s  n ő i , 
Mountainbike női felújítva; 1 db új 
nagy teljesítményű dobkályha; ré-
gi típusú 2 személyes betétes ágy; 
szekrénybe épített varrógép eladó. 
Tel.: 06/30-514-5503.

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

Bajba jutott? Nem tudja hitelét fizet-
ni? Végrehajtás van folyamatban? 
(Személyi hitel, hitelkártya, jelzálog 
hitel, stb.) Ne késlekedjen, kérjen se-
gítséget! Mi segítünk! Tel.: 06/70-314-
4403 vagy 06/30-647-7324.

Német nyelvoktatást vállalok. Tel.: 
06/59-889-493.

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

Pala, cseréptetők át fedése táb-
lás zsindellyel, cseréppel, lindabbal. 
Eres zc s ator nák c s eréje ,  b ádo -
gos munkák végzése garanciával. 
Filagóriák építése, homlokzat festé-
se, hőszigetelése. Azonnali kezdéssel! 
Tel.: 06/20-919-0320.

Tetőmunkákat és javításokat is vál-
lalok. Sütő Kálmán ácsmester. Tel.: 
06/30-584-2767.

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

F O D R Á S Z  H Á Z H OZ  I S  M E G Y ! 
Kizárólag hölgyek részére hajvágást, 
dauerolást, hajfestést vállalok! Tel.: 
06/30-447-3918.

Szendrei Üvegező Bt. Üvegezés, kép-
keretezés, műanyag nyílászárók, tük-
rük, redőny, reluxa, szúnyogháló. 
Karcag, Villamos u. 21. Tel.: +36/30-
684-4941.

Gyermekfelügyeletet, idős gondo-
zást, esetleg takarítást vállalok. Tel.: 
06/20-598-4744.

Az Orgonda Agrár Kft. földet bérelne 
és vállal növényvédelmi szaktanács-
adást és szakirányítást. Tel.: 06/30-
785-0690.

APRÓHIRDETÉS

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 

HIRDETÉSEK VALÓSÁG-

TARTALMÁÉRT FELELŐS-

SÉGET NEM VÁLLAL!

Hírdessen Ön is 

kedvezményes 

áron a Karcagi 

Hírmondóban! Az 

apróhirdetés

csak 200 Ft*.  

* Az alapár 20 szóig 

értendő.
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SPORT

A Karcagi SE kosárlabdázói 
a legkisebbektől a felnőttekig 
megkezdték bajnoki szereplé-
süket a 2014/2015-ös idényben. 
Utánpótlás csapataink az Or-
szágos Kenguru Bajnokságban 
Őrlős Zoltán, Kiss János, Simon 
László, a Serdülő Országos Baj-
nokságban Fodor Csaba irányí-
tása mellett játszanak, valamint 
szerepelnek a Megyei Bajnok-
ságban is.

A felnőtt férfi csapat a Me-
gyei Bajnokságot az idén már 
csak edzői feladatot vállaló Ri-
deg László vezetésével kezdte 
meg. Elkezdődött a Pingvin-ku-
pa a városi kosárlabda bajnok-
ság is, ahol mintegy 25 csapat 
kezdte el a küzdelmeket és foly-
tatja minden hónapban, egé-
szen 2015 májusáig. Örvende-
tes, hogy egyre többen játsszák 
ezt a népszerű játékot Karcagon 
és képviselik hétről-hétre város-
unkat. Az eredményes szereplés 
mellett természetesen nagyon 
fontos az egészséges életmód és 
a játék örömének megtartó ere-
je is a szakosztály életében. Vá-
runk rendezvényeinkre minden 
kedves sportbarátot, drukkolja-
nak csapatainknak!

Hajrá Karcag!
Eredmények:

Felnőtt Megyei 
Bajnokság

Kunszentmártoni TE - 
Karcagi SE 69:104 (15:22, 
24:22, 13:34, 17:26)

Karcagi SE legjobb do-
bói: Kovács I. (25/6p.), Erdei J. 

(21/3p.), Vincze M. (18/3p.), Si-
mon L. (13/3p.), Sebők Z. (13p.)

Fodor Csaba: Az első két ne-
gyedben bemelegedtünk. A 
folytatásban sikerült jelentős 
előnyre szert tennie csapatunk-
nak az elfáradó hazaiakkal 
szemben. Egy rendkívül sport-
szerű mérkőzésen győztünk.

Karcagi SE - Szolnoki MÁV SE 
70:48 (19:16, 22:5, 15:13, 14:14)

Legjobb dobók: Kovács I. 
(17/6p.), Sebők Z. (15p.), Erdei 
J. (13p.), Vincze M. (11p.), Si-
mon L. (9/3p.)

Fodor Csaba: Igazi hétközi 
mérkőzés volt. Kevesebb néző, 
igaz a „B-közép” kitett magá-
ért, visszafogott tempó. Az el-
ső negyed amolyan ki-kicsoda, 
tapogatódzó játékot hozott. A 
második játékrészben az Erdei-
Kovács, Isu-Sebők hármas fo-
gat 20 pontos különbséget pro-
dukált. Ennek az előnynek a 
megtartásával zajlott le a hát-
ralevő játék idő, lelkes, sport-
szerű, de pontatlan játékkal 
mindkét csapat részéről.

A felnőtt csapat követke-
ző mérkőzéseinek helyszíne és 
időpontjai: 2014. 11. 15. (szom-
bat) 17:00 Kisújszállás, Mó-
ricz Gimnázium Kisújszállá-
si SE - Karcagi SE. 2014. 11. 
22.  (szombat)16.00 Karcag Vá-
rosi Sportcsarnok, Karcagi SE - 
Szolnoki Baglyok SE.

Serdülő Országos 
Bajnokság – U14

Hajdúhadház/A - Karcagi SE 
73:44 (21:10, 18:9, 15:10, 19:15)

Legjobb dobó: Balogh J. 
(16p.)

Karcagi SE - Hajdúhadház/A 
43:45 (10:2, 4:18, 9:14, 20:11)

Legjobb dobók: Kósa Z. 
(16p.), Kovács P. (10p.)

Fodor Csaba: Mindkét mér-
kőzés „idegenben” zajlott, így 
gyakorlatilag egy nyolc negye-
des meccset tudtunk játszani, 
amelyből kettőt megnyertünk. 
Összességében mindkét talál-
kozót elvesztettük, sajnos. Az 
első mérkőzésen az első negyed 
6. percében még 10-4 volt ne-
künk, de érthetetlen módon le-
blokkoltak játékosaink és a ki-
hagyott biztosnak tűnő ziccere-
ink után sorozatban csak kap-
tuk a kosarakat. A második 
sor is hasonlóan produkált, így 
a félidőre 20 pontos hátrány-
ba kerültünk. A második fél-
időben folyamatosan cserélget-
ve próbáltunk közelebb kerülni 
vendéglátóinkhoz, de nem si-
került. A rövid szünet után jött 
a visszavágó. Ismét mi kezd-
tünk jobban, sőt, ha az első so-
runk helyzetkihasználása felja-
vul, akkor jelentősebb előnyre 
tehettünk volna szert. A máso-
dik sor sajnos „hozta a formá-
ját”, ami kedvét szegte csapa-
tunknak. A végjátékra azonban 
összekapta magát mindenki és 
majdnem sikerült a visszavágás. 
Gyakorolunk és edzünk tovább!

FIGYELEM!
PINGVIN-KUPA 2014. 11. 

15. (szombat)!

KSE Kosárlabda Szakosztály

Kunhegyes – Karcag 3:2 (1:0)
Kunhegyes, 110 néző. Jv.: 

Fekete T. Segítői: Kálnai M., 
Borók K.

Karcag: Agócs, Bukovszki 
(Kovács L.), Orosz, Szívós G., 
Domokos A., Kupai K., Szívós 
Gy., Domokos R., Szentannai, 
Erdei, Szőke R.

Edző: Orosz István
A tizenötödik percben jobb-

oldali támadás során Kocsis 
lefutotta Szőke R-t, majd 13 
m-ről a jobb alsó sarokba lőtt 
(1:0). A hatvanadik percben 
Domokos A. elhúzott a balol-
dalon, lövése a felső kapufá-
ról lepattant és Bukovszki lö-
vése a jobb kapufáról a hálóba 
pattant (1:1). A hetvenhetedik 
percben Bukovszki elfutott a 
jobboldalon, majd átívelt és a 
jókor érkező Szőke R. a léc alá 

fejelt (1:2). A nyolcvankettedik 
percben egy jobboldali táma-
dás után Tyukodi A. 16 m-ről 
a jobb alsó sarokba lőtt (2:2). 
A nyolcvannegyedik percben 
egy gyors hazai támadás so-
rán az egyedül maradt Fritz a 
bal felső sarokba lőtt (3:2).

Jók: Sós, Tyukodi A., Csillag, 
Kocsis ill. Bukovszki, Szőke R.

Orosz István: Az utolsó 10 
percben ment el a mérkőzés.

Csillag László: Minden 
meccs előtti taktikai értekez-
let így fog kezdődni és a játé-
kosok értik.

Ifjúsági mérkőzés
Kunhegyes – Karcag 0:7 (0:4)
Karcag: Bajusz, Németh E., 

Kupuai D., Daróczi, Majláth, 
Balogh Cs., Kabai S., Marton, 
Balogh T., Hamar

Cserék: Bencsik, Lázók N., 
Kónya, Oros

Edző: Varga János
Góllövők: Marton (2), Ba-

logh T. (2), Hamar, Lázónk N., 
Majláth

Varga János: Magabiztos 
győzelmet arattunk.

U14-es megyei bajnokság: 
Törökszentmiklós – Karcag 1:4 
(0:3)

Karcag: Balázs, Kelemen, 
Kiss, Bató, Fábián, Bala L., 
Baga S., Kiss A., Koczka

Cserék: Ferenczi, Kaposi, 
Laboncz, Oláh, Simon M.

Góllövők: Baga L. (3), Si-
mon M.

Edző: Varga László
Varga László: Helyenként 

jó és ötletes játékkal biztosan 
nyertünk.

B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság

Több jó eredményt hoztak az 
idei őszi versenyek a Szentannai 
Sámuel Gimnázium sportoló-
inak. Az Erdők Hetében – ok-
tóber 2-án – általános és közép-
iskolás csapatok részére hirdet-
tek versenyt az erdei tornapálya 
útjain. A Szentannai sportolói 
az 5., és 6.-os korcsoportban ér-
tek el szép eredményeket, a fiú- 
és lánycsapat összesen 12 arany, 
ezüst, és bronzérmet szerzett.

Hat korcsoportban in-
dultak a szentannaisok a 
Duatlon verseny október 11-én 
Balatonlellén, Rádpusztán ren-
dezett országos döntőjén. A lá-
nyok csapata 3. a fiúk csapata 
8. helyezett lett és egyéniben is 
jó eredmények születtek.

Október 23-án Berekfürdőn 
az 5. és 6. korcsoportban ve-

tek részt a Duatlon 
Megyei Olimpián. 
Csapatként mind-
két korcsoportban 
első helyet szerez-
tek. Az 5. korcso-
portban, lány egyé-
niben szintén jó 
eredmények szület-

tek, a lányok a 2., 3., 4. helyeken 
végeztek.

A megyei verseny dobogó-
sai: V. korcsoport lány egyéni: 2. 
Varga Liliána, 3. Pap Alexand-
ra, csapat I. helyezés: Varga Li-
liána, Pap Alexandra, Ács Ibo-
lya, Gál Julianna. V. korcsoport 
fiú csapat I. helyezés: M. Tóth 
Márk, Hubai József, Székely 
Ádám, Bernáth Gergő. VI. kor-
csoport lány egyéni: 2. Kerekes 
Hajnalka, 3. Méhes Gabriella, 
csapat I. helyezés: Kiss Barbara, 
Méhes Gabriella, Regényi Zsu-
zsanna, Kerekes Hajnalka. VI. 
korcsoport fiú egyéni: 2. Kónya 
Norbert, 3. Kulik Krisztián. VI. 
korcsoport fiú csapat I. helyezés: 
Sallai Csaba, Daróczi Máté, Kó-
nya Norbert, Kulik Krisztián.

Elek György

Aranyas és ezüstös ősz

A nyár és az ősz több verse-
nye is sikert hozott a sakktáb-
la mestereinek, Lévai Sorin-
nak Gyulán volt több győzel-
me és a Sakkozó Magyarok 
Világtalálkozóját is megnyer-
te. Az Egyed lányok – Viktó-
ria és Judit – iskolai világbaj-
nokságon versenyeztek, ahol Ju-
dit a rapid kategóriában a 3. he-
lyet szerezte meg. (Egyed Zsolt 
– szakosztályvezető, edző és apa 
– véleménye szerint „ez nagyon 
komoly eredmény a részéről”.)

Félszáz sakkozó részvételével 
rendezték meg Berekfürdőn az 
őszi versenyeket, ahol a karca-
gi szakosztály sakkozói is meg-
próbáltak erőt gyűjteni az az-
óta már megkezdődött NB II-
es szezonra és a megyei mene-
telésre. A legújabb hírek szerint 
az Egyed lányokra decemberben 
újabb megmérettetés vár.

- A két lányt meghívták a 16 
éves korcsoport olimpiai váloga-

tottjába, amit az idén Magyaror-
szágon december 12-22. között 
rendeznek meg. Itt külön egy 
„A” csapatban a fiú mezőnyben 
indulnának. Viktória az első, Ju-
dit pedig a harmadik táblán ját-
szana – mondja Egyed Zsolt.

- Tekintve, hogy mindketten 
tanulnak még, elég feszített idő-
szak elé néznek.

- Juditnak a városi önkor-
mányzat segítségével lehetősé-
ge volt egy négynapos, intenzív 
felkészülésen részt venni. Vik-
tóriánál nem volt még ilyen, 
valószínűleg egyénileg készül 
fel. Van egy központi felkészü-
lés is december 1-2-3-án Buda-
pesten, ahol Lékó Péter is tart 
majd előadást. Budapesten tehát 
mindenképpen jelen leszünk. 
Mindezek mellett valóban elég 
sűrű program vár a lányokra az 
olimpiáig, de örömmel vágnak 
bele, mert egy ilyen lehetőséget 
nem lehet kihagyni.

Világbajnokság, karcagi résztvevőkkel


