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Nem múlik el év anélkül, hogy 
a kazah-magyar kapcsolatok erő-
södéséről számolnánk be lapunk 
hasábjain. Ez pedig leginkább 
annak köszönhető, hogy amikor 
kazahsztáni delegáció érkezik 
Magyarországra, minden eset-
ben ellátogatnak városunkba is, 
hiszen Karcag negyed százada 
szoros kapcsolatokat ápol távol-
keleti rokonainkkal, akik a ku-
nokat úgy tartják számon, mint 
a nyugati sztyeppék őrzőit.

Augusztus 25-én Szapar 
Iszkakov, a Tlep Kazah Jóté-
konysági Alapítvány elnöke 
tett látogatást Karcagon. Az el-
nök az alapítvány díjával tün-
tette ki Kovács Sándort, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Köz-
gyűlés és a Kunszövetség elnö-
két a kazah-magyar, ezen be-
lül is a kun-kipcsak kapcsolatok 
erősítése érdekében végzett év-
tizedes munkájának elismerése-
ként. Szapar Iszkakov elmond-
ta, hogy ezt a kitüntetést csak 
azok vehetik át, akik tényleg ko-
moly és elszánt munkát végez-

tek a közös ügy érdekében. Lá-
togatásának másik célja pedig 
az volt, hogy ellátogasson a ku-
nok és kipcsakok legnyugatibb 
fővárosába – Karcagra.

A delegáció fogadására a 
Györffy István Nagykun Múze-
um épületében került sor, ahol 
a vendégeket dr. Nagy Molnár 
Miklós múzeumigazgató és Ko-
vács Sándor kalauzolta végig az 

állandó kiállításon, bemutatva 
a kunok betelepülésének törté-
netét.

Szapar Iszkakov látogatása al-
kalmával beszélgettünk Kovács 
Sándorral, áttekintve az elmúlt 
közel negyedszázad kapcsolata-
it, valamint sikerült mikrofon-
végre kapni dr. Bencze Istvánt, 
a Kunszövetség elnökségi tagját, 
az Eurázsiai Összefogásért Ala-

pítvány elnökét is, aki a kazah-
magyar együttműködés jelené-
be és várható jövőjébe nyújtott 
betekintést. (Az interjúk a ki-
tüntetések átadása előtt készül-
tek.)

– Elnök úr! A rendszerváltást 
követően egyre szorosabb kap-
csolatot épített ki városunk a ka-
zahsztáni Merke településsel, és 
ezt követően az egyre bővülő le-
hetőségeken keresztül hozzájá-
rultunk országaink baráti viszo-
nyának erősítéséhez is. Ebben 
önnek, dr. Fazekas Sándor és 
Varga Mihály miniszter uraknak 
is jelentős szerepe volt, és van a 
mai napig is.

– Karcagnak úttörő szerepe 
volt a kazah-magyar kapcsola-
tok alakításában – kezdte vála-
szát Kovács Sándor – hiszen a 
’90-es évek elején felvettük test-
vérvárosunkkal, Merkével a 
kapcsolatot. Nagyon sok cso-
port és delegáció érkezett Ka-
zahsztánból Magyarországra, és 
utána már az országos diplomá-
cia is követte a karcagi példát. 
Ennek eredményeként 2012-

ben aláírásra került a Kazah-
Magyar Stratégiai Partnerség, 
amely nem sok országgal kötte-
tett meg eddig. Kazahsztánnak 
csak olyan stratégiai partne-
rei vannak, mint például Nagy-
Britannia, Németország, Spa-
nyolország, és ezen kevesek kö-
zé tartozik hazánk is.

– Ez konkrétabban minek kö-
szönhető?

– A kunok hidat képeznek a 
két ország között. Azt már na-
gyon sokan tudják, hogy a ku-
nok ősei a kazah sztyeppéről 
jöttek és a nyelvük az a közép-
ázsiai nyelv volt, amelynek a 
mostani változatát a kazahok is 
beszélik. Tehát a rokonság egy-
értelmű, és a kunság egy szo-
ros kapocs Magyarország és Ka-
zahsztán között. Ezért van az, 
hogy ha egy magas rangú kazah 
delegáció érkezik hazánkba, ak-
kor Karcagra is mindig elláto-
gatnak. A mostani látogatás is 
annak köszönhető, hogy megis-
merkedjenek a kazahok legnyu-
gatibb rokonaival a kunokkal.

Folytatás a 4. oldalon

Kitüntették a megyei közgyűlés elnökét

Szapar Iszkakov, a Tlep Kazah Jótékonysági Alapítvány 
elnöke és Kovács Sándort, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Közgyűlés és a Kunszövetség elnöke

Becsengettek. Szeptember 
1-jén (kedden) országosan 
1,2 millió gyereknek indult 
a tanév. Az egyik legfonto-
sabb változás, hogy mostan-
tól az általános- és a közép-
iskolák összes évfolyamán 
kötelező lesz a mindennapos 
testnevelés. A tavalyinál töb-
ben, immár az elsőtől a har-
madik osztályig kapják in-
gyen a könyvcsomagokat, 
amellett, hogy a felsőbb év-
folyamokon megmaradnak 
a rászorultsági alapú ked-
vezmények. Változás lesz a 
menzákon is: szeptembertől 
várhatóan kevesebb lesz az 
egészségtelen, zsíros és túl-
fűszerezett étel. 

A 2015/16-os iskolai tan-
évet városunk valameny-
nyi tanintézményében vala-
mivel több mint 3000 tanuló 
kezdte meg. A nyár folyamán 
mindenhol elkészültek azok 

az ilyenkor szokásos munká-
latok, amelyeket szükséges el-
végezni az új tanév kezdetéig. 

Volt ahol tisztasági festésre, 
és az általános javítási mun-
kákra kellett sort keríteni, de 

néhány intézmény esetében 
komolyabb felújítás, vagy bő-
vítés is lezajlott.

A Karcagi Nagykun Refor-
mátus Általános Iskola pél-
dául a huszadik évforduló-
ját ünnepli, és egy harminc 
munkahelyes természettu-
dományi laborral, valamint 
egy többfunkciós multimédi-
ás szaktanteremmel lett gaz-
dagabb.

A Szent Pál Marista Általá-
nos Iskola is jelezte, hogy ko-
molyabb felújítási munká-
latokra került sor az intéz-
ményben, a Szentannai Sá-
muel Gimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégium pedig 
arról számolt be, hogy a kol-
légiumát 150 fő veszi igény-
be szeptembertől. Az iskolák 
egy részében már augusztus 
végén megkezdődött a tan-
könyvek kiosztása, de a leg-
több intézményben az első ta-
nítási napon vehették át a ta-
nulók a könyvcsomagokat.

-dh-

Véget ért a vakáció

A gyerekek nagy örömmel vették át tankönyveiket. 
Képünk a Karcagi Nagykun Református Általános Iskolában készült

Több mint háromezer diák kezdte meg az új tanévet Karcagon
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Közéleti szilánkok
A belső 

migráció
Teljesen véletlenül futottam 

össze egy karcagi jó ismerősömmel 
Parádóhután, a Clarissza - forrás 
előtt. Meglepetésemet csak fokozta 
mikor megtudtam, hogy már két 
éve  itt él  200 méterre a forrástól, 
egy villának is beillő házban, remek 
kilátással a völgyre. 

 Már készülődtem hazafelé, - 
gondoltam hozok egy kis parádi 
forrásvizet – bár sajna már ez 
sem a régi; másnapra kicsapódik 
a benne a vas-szulfid. Zavaros 
lesz, moszatszerű sárgásbarna 
darabocskák kavarognak benne, 
ha az ember megmozdítja a 
tárolóedényt. Ráadásul a lassan 
csordogáló forrást sokan látogatják, 
sokat kell várni is.

Azért elgondolkodtató, jutott 
eszembe a soromra várva, hogy 
míg az írott és az elektronikus sajtó  
hátborzongató képeket, szövegeket,  
embercsempészeti drámákat 
közöl a külső migrációról, addig 
bizonyos mértékű belső migráció 
is felfedezhető, mert lám, régi 
ismerősöm is ideköltözik Karcagról.  
Valamikor viszont éppen fordítva 
volt: innen Palócföldről volt ún. 
„lerajzás” az Alföldre, többek között 
a Nagykunságba is. Nehéz volt az 
élet az Északi-középhegységben: 
megszűntek a hagyományos 
kézi termelésű fakivágások, a 
szénégetés és a mészégetés is 
idejétmúlt foglalkozások lettek, 
a mezőgazdasági termelés pedig 
egy-két kivételtől eltekintve 
szintén elég behatárolt volt. Talán 
Pétervására volt ebből a szempontból 
kiemelkedő, de az ottaniak is 
a téeszek melléküzemágaiban 
értek el országosan is kiugró 
teljesítményeket: a vecsési 
termékek megjelenését megelőzően 
országszerte az itteni savanyúságokat 
tartották a legízletesebbnek. 

Most kissé pang minden: 
próbálgatják fejlesztgetni a 
turizmust, de ahogy látom nem 
igazán nagy sikerrel. A helybéliek 
szidják a külföldi tulajdonosokat, pl. 
a bükkszéki víz német tulajdonosát. 
Nem lehet már ingyen elhozni a 
forrásvizet, mint a Clarissza forrásból, 
a szénsavas csevicét. 

-ács-

KÖZÉLET

Megyei hírek

Barátsági Memorandumot írt alá Kovács Sándor, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke és Jevgen Udod, az 
ukrán Dnyipropetrovszk Megye Tanácsának elnöke augusztus 
26- án (szerda) a Megyeházán. Az eseményen és az azt megelőző 
hivatalos tárgyaláson részt vett Dr.Keskeny Ernő, hazánk Ukraj-
nába akkreditált rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, aki 
jelentős szerepet vállalt a két megye közötti együttműködés lét-
rejöttében. A mezőgazdasági gépgyártás, az ipari innováció, a fel-
dolgozóipar, az energiahatékonyság és az infrastruktúra fejlesz-
tés területén jöhetnek létre közös projektek a tárgyalás eredmé-
nyeként. „Rengeteg kapcsolódási pontot találtunk a gazdaságban 
a tárgyalás során. Azt látom, hogy az ukrán fél nyitott és nagy vá-
rakozással tekint az együttműködésre, amelynek egy erős gazdasá-
gi, üzleti jelleget kívánunk teremteni. Szeptemberben már megkez-
dődik az üzletemberek közötti kapcsolatfelvétel, mely konkrét pro-
jektekben ölt testet reményeink szerint” - mondta Kovács Sándor.

Barátsági Memorandumot írtak alá

TÁJÉKOZTATÁS
A Fidesz Karcagi Szervezetének képviselői segítséget sze-

retnének nyújtani idős, beteg, mozgássérült, illetve gyerme-
küket egyedül nevelő lakótársainknak a fűnyírásban.

Kérjük, aki szeretné, hogy térítésmentesen lenyírjuk háza 
előtt a gyepet, keresse személyesen, vagy hívja: 

 1. körzet  Molnár Pál, Karcag, Szegfű u. 8.
06-30-2063327

 2. körzet Dr. Kanász – Nagy László, Karcag, Kertész J. u. 4.
06-30-9951635

 3. körzet Nagyné László Erzsébet, Karcag, Széchenyi sgt. 19.
(Hétköznapi megkeresés esetén kérjük 16 óra után telefonáljon) 

06-30-2393073
 4. körzet Gyurcsek János, Karcag, Ady E. u. 64/b.

06-30-2797930
 5. körzet Dobos László, Karcag, Kuthen u. 2.

06-30-5350764
 6. körzet Karcagi – Nagy Zoltán, Karcag, Kuthen u. 7.

06-20-9579091
 7. körzet Szepesi Tibor, Karcag, Móricz Zs. u. 19.

06-30-5720000
 8. körzet Pánti Ildikó, Karcag, Erkel F. u. 3/a.

06-30-2400413
Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!
Üdvözlettel:

FIDESZ – MPSZ KARCAGI CSOPORTJA 

Augusztus utolsó hétvégéjén (28-29-30-án) került megren-
dezésre a XXV. Berekfürdői Nemzetközi és Országos Nyug-
díjas Találkozó. Molnár Ferencné, a rendezvény háziasszonya 
lapunk kérdésére elmondta, hogy az ország minden részé-
ről érkeztek vendégek, csoportok, civil szervezetek a hétvé-
gi rendezvényre. Mintegy kétezren látogattak el a berekfür-
dői találkozóra. A jó hangulatú rendezvény elsősorban egy-
más szórakoztatására szerveződik, és évről évre újabb barát-
ságok köttetnek. A rendezvényt szombaton dr. Fazekas Sán-
dor földművelésügyi miniszter, országgyűlési képviselő nyi-
totta meg.

Berekfürdői Nemzetközi és Országos 
Nyugdíjas Találkozó

Fotó: Internet

Fotó: Internet

A Szent István Római Ka-
tolikus Templomban került 
sor augusztus 31-én, (hétfőn) 
a Györffy István Katolikus 
Általános Iskola első tanév-
nyitó szentmiséjére, ahol az 
iskola tanárain, diákjain és 
a szülőkön kívül egyházi, ál-
lami és városi meghívottak 
- többek között dr. Fazekas 
Sándor földművelésügyi mi-
niszter, országgyűlési képvi-
selő.

Az ünnepi szentmisét dr. 
Ternyák Csaba egri érsek mu-
tatta be, Gulyás Zsolt karca-
gi, és Bordás Péter törökszent-
miklósi plébánosokkal. 

Dr. Fazekas Sándor földmű-
velésügyi miniszter köszöntő-
jében a karcagi katolikus kö-
zösség múltján keresztül mu-
tatott rá az esemény fontos-
ságára: „Tudjuk azt, hogy ez a 
település több évszázados ka-
tolikus múlttal dicsekedhet. 
A mi római katolikus őseink 
1769 után települtek a város-
ba, a zömmel református Kar-
cagra és közösséget alakítot-
tak ki. Megtartották a hitü-
ket, iskolát hoztak létre, egye-
sületeket, intézményeket ala-
pítottak”.Idővel lélekszámban 

is gyarapodtak, hiszen míg az 
1840-es években mintegy ezer, 
1944-ben már hatezer lelket 
számlált a karcagi római ka-
tolikus közösség és a hitben, 
az összetartozásban és intéz-
ményekben is megerősödtek. 
Ezt a kort aztán  egy történel-
mi változás zárta le, és nehéz 
évtizedek következtek. Ezért 
is „egyedülálló, remek pillanat 
ez a mostani, hiszen több évti-
zedes szünet után a római ka-
tolikus egyház Karcagon, újra 
intézményfenntartó, újra isko-
lafenntartó - ami rendkívül je-
lentős dolog a város történeté-
ben”- mondta dr. Fazekas Sán-
dor.

A tanévet Kovács Miklósné 
igazgató nyitotta meg, aki be-
szédében köszöntötte az in-
tézmény tanári karát, diákjait 
és a szülőket, ismertette az új 
tanévvel kapcsolatos tudniva-
lókat, az iskola további teen-
dőit és lehetőségeit. A szent-
misét követően dr. Ternyák 
Csaba az intézmény két épüle-
tét áldotta meg. A 2015. szep-
tember 1-jei becsengetéssel 
megkezdődött a karcagi kato-
likus iskola történetének első 
tanéve. 

Elek György

Megkezdődött a karcagi 
katolikus iskola első tanéve

Lapzárta: 
2015. szeptember 7. (hétfő) 12 óra
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HÍREK

A Földművelésügyi 
Minisztérium elismerései

Több karcagi is kitüntetésben részesült nemzeti ünnepünkön

Városi kitüntetések

Miniszteri Elismerő Oklevelet vett át dr. Fazekas 
Sándor földművelésügyi minisztertől Dr. Zsembeli 
József, a Debreceni Egyetem Agrártudományi Köz-
pont Karcagi Kutatóintézet igazgatója az agrár-fel-
sőoktatás területén végzett kimagasló oktatói, kuta-
tói tevékenysége elismeréseként. 

Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter 
Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott Tóth 
Sándor családi gazdálkodónak elhivatott gazdálko-
dói munkájáért, gazdaköri tevékenységéért, mellyel 
kiváló példát mutat a helyi gazdatársadalom, a fiatal 
gazdák számára.

A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a Karcagért Emlékérmet – a karcagi gyerekek 
támogatásáért, a város kulturális életének lelkiisme-
retes koordinálásáért és kiváló szakmai munkájáért 
– Laczik Dénes Imrénének, a Kovátsos Gyermeke-
kért Közhasznú Egyesület elnökének adományozta.

A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a Karcag Város Sportjáért Díjat a sportéletben 
elért kiemelkedő nevelő-oktató munkájáért, szer-
vezői tevékenységéért Varga Jánosnak, a Karcagi 
Sport Egyesület labdarúgó edzőjének adományozta.

A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete Sebők János tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancs-
nok részére – a város érdekében végzett példaérté-
kű szakmai munkája elismeréseként – Karcag Város 
Közbiztonságáért Díjat adományozta.

A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testüle-
te a Karitatív tevékenységért díjat – a karcagi középis-
kolák tanulóinak a nyelvtanulását segítő több évtize-
des kiemelkedő munkájáért – a „Varga József Nyelv-
tanulás” Alapítványnak adományozta. A díjat dr. 
Varga Gyöngyi az alapítvány elnöke vette át.

A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete Karcag Város Kultúrájáért Díjat adományozott 
Perge Tibornénak, a Madarász Imre Egyesített Óvo-
da pedagógusának. (A díj átadására az intézmény tan-
évzáró ünnepségén került sor.) 

A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete Karcag Város Kultúrájáért Díjat adományozott 
Dorkovics Ágnesnek, aki a Karcagi Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általá-
nos Iskolai Tagintézményének pedagógusa. (A díj át-
adására az intézmény tanévzáró ünnepségén került 
sor.) 

A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testüle-
te Karcag Város Kultúrájáért Díjat adományozott Ka-
locsai Lászlónénak, a Szent Pál Marista Általános Is-
kola pedagógusának. (A díj átadására az intézmény 
tanévzáró ünnepségén került sor.) 

A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete Karcag Város Kultúrájáért Díjat adományozott 
Gyökeres Sándornak, a Szentannai Sámuel Gimná-
zium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatójának. 
(A díj átadására az intézmény tanévzáró ünnepsé-
gén került sor.) 

(A megyei kitüntetettekről készített fényképes ösz-
szefoglalónkat következő lapszámunkban közöljük.)
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INTERJÚ

Folytatás az 1. oldalról
– Dr. Bencze Istvánt, a dele-

gáció magyar kísérőjét kérde-
zem a látogatás kapcsán, hi-
szen nem csak egy napot tölte-
nek hazánkban a vendégek…

– Szapar Iszkakov látoga-
tásának célja egyrészt, hogy 
mint kipcsak a kipcsak fő-
városban járhasson, elsősor-
ban pedig azért jött, hogy Ko-
vács Sándort, a Kunszövet-
ség elnökét kitüntesse az ala-
pítvány egyik díjával. Ezzel 
akarja tovább erősíteni a ka-
zahsztáni kipcsakok és a ma-
gyarországi kunok közöt-
ti kapcsolatot. Az alapítvány-
nak több kitüntetettje is lesz. 
Ma Lakitelken is jártunk, 
ahol Lezsák Sándor alelnök 
urat tüntette ki, holnap pedig 
a nagykövetség épületében 
további díjakat fog kiosztani 
Varga Mihály és dr. Fazekas 
Sándor miniszter uraknak, 
Horváth László tiszteletbe-
li konzulnak, Györfi Sándor 
szobrászművésznek – szintén 
a kazah-magyar kapcsolatok 
ápolásáért. (A felsoroltak mel-
lett dr. Bencze István is ki-
tüntetést vehetett át.)

Mindemellett az alapít-
ványnak létezik egy szerző-
dése a budapesti második ke-
rületi Kulturális Nonprofit 
Kft.-vel, mely szerint a két 
ország között egy éven ke-
resztül minden hónapban 
egy kulturális program való-
sul meg. Ennek keretében a 
Klebelsberg Kúriában lesz az 
alapítvány együttesének kon-
certje. Ez a nyitórendezvénye 
az egy évig tartó programso-
rozatnak.

– Évekkel ezelőtt lapunk is 

sorozatban számolt be az Út 
Európába Programról, amely 
kulturális és gazdasági híd 
építését kezdeményezte az 
ázsiai térség és az öreg konti-
nens között. Mondhatjuk azt, 
hogy ez az egykori Selyem út 
mai változata? A szélesebb 
közvélemény – annak ellené-
re, hogy egyre inkább érezhető 
az ázsiai jelenlét – mégis csak 

keveset tud ezekről a kapcso-
latokról. Hol tart most ez a 
program?

– Ennek lesznek új szaka-
szai, például Ukrajna is sze-
retne részese lenni ennek a 
programnak. Az elsődleges 
cél mindenképp az, hogy – 
mint ahogy annak idején azt 
a Selyem út biztosította – egy 
Európát és Ázsiát összekö-
tő kereskedelmi és kulturá-
lis oda-vissza áramlás való-

sulhasson meg. Úgy gondo-
lom, hogy a jelenlegi világ-
gazdasági viszonyok között 
ez egy új utat képes teremte-
ni és ezek az országok – be-
leértve Kínát, Indiát is – egy 
új kereskedelmi rendszerbe 
fognak bekapcsolódni. Hogy 
ezenkívül mely országok fog-
nak még ebben aktívan részt 
venni, azt jelenleg nem lehet 

tudni, de nagy a törekvés eb-
be az irányba. Hogy ez mi-
lyen új globális gazdasági szi-
tuációt fog teremteni – azt is 
még csak találgatni lehet, de a 
szándék az, hogy azok az or-
szágok amelyek az ősi idők 
óta kapcsolatban álltak, újra 
egymásra találjanak. Úgy né-
zem, hogy ez sikerülni is fog.

– Ezeket a törekvéseket 
mennyire befolyásolja a sajná-
latos ukrán helyzet?

– Annyiban, hogy ugyebár 
Oroszország jelen pillanat-
ban nem egyértelmű és nem 
kimondott embargó alatt 
áll. Éppen ezért Oroszország 
helyzete ebben az új konst-
rukcióban – úgy gondolom 
– még kérdéses. Bízva abban, 
hogy előbb-utóbb rendeződ-
nek ezek a kapcsolatok, vélhe-
tően Oroszország is nagy gaz-

dasági potenciával fog részt 
venni az együttműködésben. 
Jelenleg a feszültségek miatt 
ez nem egyértelmű, de úgy 
látom, hogy Ukrajna viszont 
erőteljesen részt akar venni az 
egész folyamatban.

– Magyarországot Kazahsz-
tán gazdaságilag hova helye-
zi? Tekintve, hogy több na-
gyon erős nyugat európai or-
szággal is együttműködik.

– Úgy gondolom, hogy egy 

ország, amelynek a fiai Ma-
gyarországon tanulnak, min-
denképp számít hosszútávon 
hazánkra. Gondolom, hogy 
ez is, és az országaink között 
egyre sűrűbb látogatások is 
azt mutatják, hogy komolyan 
tekintenek ránk. Minden-
képpen egy rokoni, történel-
mi távlatokba nyúló érzülettel 
viszonyulnak hozzánk, amit 

szeretnének gazdasági tartal-
makkal is megtölteni. Ez any-
nyiban lesz nehéz, hogy most 
szinte a világ minden erős 
gazdasági szereplője képvi-
selteti magát Kazahsztánban. 
Hihetetlen tőkebefektetéseket 
indítanak el, nagy a verseny, 
de ahogy említettem, hazánk 
jelen van és hosszútávon szá-
mítanak ránk.

-dh-    

Kitüntették a megyei közgyűlés elnökét

Kazahsztán Magyarország stratégiai partnere, a két ország közötti együttműködési lehetőségek köre meglehetően szé-
les, ide tartozik a mezőgazdaság, a feldolgozóipari modernizáció, a gyógyszer- és egészségipar, a gépjárműgyártás magyar 
technológiai exportja, illetve a turizmus. A magyar-kazah kapcsolatok és a kun-kipcsák hagyományok őrzésében végzett 
kiemelkedő munkájának elismeréseként kitüntetést vett át dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter, Györfi Sándor Munkácsy- és Mednyánszky díjas szobrászművész és Horváth László tiszteletbe-
li kazah konzul Szapár Iszákovtól, a Tlep Kazah Jótékonysági Alapítvány elnökétől Kazahsztán budapesti nagykövetségén.

Jó közepes méztermés-
sel számolnak a karcagi-be-
rekfürdői méhészek. Bár az 
akácvirágzás idején a hűvös, 
esős időben sokkal kevesebb 
lett a méz, a napraforgó vi-
rágzás ezt valamelyest kom-
penzálta.

- A szélsőséges időjárás mi-
att az idei kevés méztermés 
magasabb átvételi árat indo-
kolna - mondja Nagy Mik-
lós (képünkön), aki ötven éve 
méhészkedik Karcagon és Be-
rekfürdőben. Egy befogott raj-
jal kezdte, majd fokozatosan 
fejlesztette méhészetét mind 
technikailag, mind állomá-
nyilag. Ma már méhegészség-
ügyi felelősi feladatokat is el-
lát, s a méhészet mellett évti-

zedek óta méhanya-neveléssel 
is foglalkozik. 

A szakembertől megtud-
tuk, a méz átvételi árak négy 
éve nem nagyon változtak. A 
termelők vegyes méz esetében 
850-1000 Ft, akác esetében 

1200-1400 fo-
rintot szeretné-
nek kapni a mé-
zért, ám a ke-
reskedők idén is 
kivárnak aján-
lataikkal, ősznél 
hamarabb nem 
fognak emelni. 
Így sok termelő 
saját maga ter-
melői piacokon, 
vásárokon vagy 
kisebb boltokon 
keresztül érté-

kesíti az akác-, vegyes virág-, 
napraforgó- és repcemézet, 
melyet elsősorban teába, kávé-
ba ízesítésre, de sütemények-
be is felhasználnak a háziasz-
szonyok.

DE

Közepes terméssel számolnak a méhészek
HÍREK

A méz élettani hatásai

-A méz cukortartalmának több mint 80%-a azonnal felszívódik 
ezért nem terheli a hasnyálmirigyet.

-11 féle vitamint (C, B, H, P), kb. 30-féle ásványi anyagot, 19 féle 
aminosavakat és enzimeket tartalmaz.

- A szív izomzatára is jótékony hatással van. 
-A méz rendszeres fogyasztása teljesítménynövekedést, az 

egész szervezet jó kondícióját, betegségekkel szembeni ellenálló-
ságát eredményezi.

-A méz lelassítja a kórokozók fejlődését, még olyan baktérium-
törzsek esetében is, amelyek ellenállóvá váltak egyes modern an-
tibiotikumokkal szemben.

-A méz hatására a sejtek jobban használják fel az oxigént.
-A méz erõsíti az idegeket, az immunrendszert.
-Méregteleníti, tisztítja a szervezetet, mert a máj sokkal köny-

nyebben, jobban és gyorsabban dolgozza fel, mint a cukrot.
-Jótékonyan hat a fiatal szervezetre a csontképzõ hatása miatt.
-A mézet használhatjuk külsõleg is. A mézzel kezelt seb három-

szor olyan gyorsan tisztul, s a sérülés hegtelenül tűnik el.
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A Kátai Gábor Kórház osz-
tályait bemutató sorozatunk-
ban most a földszinten és az 
első emeleten található Kép-
alkotó Diagnosztikai Osz-
tály munkáját ismerhetik meg, 
melynek vezetője dr. Mikó 
Zoltán osztályvezető főorvos, 
aki 2004 óta dolgozik Karca-
gon, korábban a mezőtúri kór-
ház röntgen osztályán dolgo-
zott.

- A Képalkotó Diagnosz-
tikai Osztály neve korábban 
Röntgenosztály volt, amióta 
azonban újabb képalkotó el-
járások is vannak, azóta kap-
ta az új nevét- magyarázza dr. 
Mikó Zoltán. A legismertebb 
a röntgen, emellé jött a CT, a 
sokak által ismert ultrahang 
és az MR vizsgálat, melyek a 
beteg testrészeiről készít kép-
alkotó elemeket.

- A karcagiaknak két éve 
nem kell CT vizsgálatra más 
kórházba utaznia.

- Igen ezzel a modern Sie-
mens típusú készülékkel min-
denfajta CT vizsgálatot el tu-
dunk végezni, lehet az natív és 
kontrasztanyagos. Karcag ré-
giójának ez a készülék teljes, 
komplett kivizsgálást jelent 
bármelyik testrészen - mondja 
a főorvos úr. A CT és hozzátar-
tozó recepció az első emeleten, 

a Sürgősségi Beteg-
ellátó Osztály mel-
lett található, míg a 
többi képalkotó di-
agnosztika – rönt-
gen, ultrahangvizs-
gáló labor - a föld-
szinten. A röntgen 
vizsgálatokat két di-
gitális berendezés-
sel végezzük, s van 
egy átvilágító és egy 
ultrahang beren-
dezésünk is. A mo-
dern digitális gépek-
nek köszönhetően 
már klasszikus fil-
mes vizsgálatot nem 
végzünk az intézet-
ben, modern digitá-
lis képfeldolgozás, 
archiválás van, a be-
teg CD-n kapja meg 
a képfelvételeket, s természete-
sen leleteket is kap.

A CT felvételeket elkészítik 
a kolléganők, távleletezés tör-
ténik, 2-3 napon belül megér-
kezik a kiértékelés, a lelet, azt 
kinyomtatjuk és megkapja a 
beteg. A CT vizsgálat előjegy-
zés alapján történik, de sürgős 
esetben azonnal elvégezzük a 
betegen a vizsgálatokat.

Az osztályon hárman va-
gyunk orvosok, két fiatalabb 
kollégámmal végezzük a mun-
kát. Éves szinten CT vizsgá-

latot 4500-at végzünk, s több 
ezer a röntgen és ultrahang 
vizsgálatok száma is intéze-
tünkben.

Szabóné Tarnai Lilla vezető 
asszisztens 1984. szeptember 
1-jén került a karcagi kórház-
ba, ahol egy év gyógytornászi 
munka után átkerült a rönt-
genbe, ahol azóta is dolgozik.

- Tizennégyen vagyunk asz-
szisztensnők a Képalkotó Di-
agnosztikai Osztályon, eb-
ből hét fő röntgenasszisztens, 
hat fő képidiagnosztikai asz-

szisztens, egy fő képi- és inter-
venciós asszisztens. Teljesen új 
dolog volt a CT. Nagyon vár-
tuk, előtte eljártunk már kü-
lönböző kórházak radiológiai 
osztályára nézni a munkát, így 
mire megérkezett hozzánk a 
CT, nem volt gondunk a keze-
lésével – magyarázza Szabóné 
Tarnai Lilla, aki munkatár-
saival mindig arra törekszik, 
hogy a vizsgálatok leletezésre 
alkalmasak legyenek az orvos 
számára. Úgy érzem, minden-
ki nagy szaktudással végzi a 

dolgát. A CT-ben azért van ne-
hezebb dolgunk, mert Karcag-
tól messzebb lévő orvosoknak 
dolgozunk, de ezeket a vizsgá-
latokat mindig egy protokoll 
szerint végezzük, így tudnak 
pontos diagnózist az orvosok 
felállítani. Sok esetben már mi 
is látjuk a monitoron, hogy baj 
van a beteggel, de mi informá-
ciót nem adhatunk a részükre, 
ez egy nagyon nagy pszichi-
kai megterhelés a kolléganők-
nek, hiszen úgy kell a vizsgá-
latok után is az adott beteggel 
bánni, mintha nem láttak vol-
na semmit.

A beszélgetés során az is ki-
derült, az a legnehezebb, ami-
kor az asszisztensek egy is-
merősről készítenek felvételt 
és azon ők is látják, a problé-
mát. Ilyenkor nem mondhat-
nak semmit, az arcukról sem 
láthatja meg a beteg, hogy baj 
van. Ez nem kis lelki megter-
helés számukra, épp ezért a 
Képalkotó Diagnosztikai Osz-
tály munkatársai igyekeznek 
a szabad idejük egy részét is 
együtt tölteni. Ilyenkor han-
gulatjavító zenés, táncos ebé-
deket, vacsorákat tartanak, ki-
rándulásokat szerveznek. A 
karácsonyi vacsorát és a nőna-
pi ebédet is minden alkalom-
mal megtartják.

DE

Osztályról osztályra a karcagi kórházban 7. rész
Képalkotó Diagnosztikai Osztály

Évente több ezer CT vizsgálatot végeznek a karcagi kórházban

Az FM – KASZK – Varga 
Márton Kertészeti és Földmé-
rési Szakképző Iskolája hirdet-
te meg az agrárágazgat közép-
iskolái számára a „Földtől az 
asztalig” agrár- és élelmiszer-
tudományi országos projekt-
versenyt. A verseny célja az 
volt, hogy a diákokat projekt-
tevékenységre ösztönözze, fel-
hívja a figyelmüket az aktív, 
saját tapasztalatokon alapuló 
tanulás fontosságára. 

A projektverseny két fordu-
lóból állt. Az első fordulóra egy 
tenyészedényes kísérlettel je-
lentkeztünk, amelynek a cí-
me: „A növény wellness”. Isko-
lánk csapata a „Komposztál-
lak”nevet kapta, amely össz-
hangban van az általunk ké-
szített projektmunkával. A csa-
pat tagjai: Apagyi Bence 10.B 
osztályos, Horváth Dominika 
és Sebők Dávid 10.A osztályos 
tanulók. A csoport különböző 
személyiségekből tevődött ösz-
sze, amely azonban nem zárta 
ki a jó csapatmunkát.

Projektmunkánk témáját a 
gazdasági növények iránti sze-
retetünk alapozta meg. Ezért 
is választottunk egy szántó-
földi növényt és egy kertésze-
ti növényt a kísérletünk alap-
jául.

Kísérletünknek célja an-
nak bemutatása, miként rea-
gál a két különböző fajú növény 

(napraforgó, paradicsom) a 
Terrasol biokomposzt hatására. 
A 2*15 db tenyészedény segít-
ségével, növényenként három-
kezeléses, ötismétléses kísérlet 
folytatására volt lehetőségünk.

A vizsgálatunk időtartamát 
6 hétre terveztük, mivel mi-
nimum négy hét szükséges az 
összehasonlító elemzéshez.

A vizsgálatunk kiterjedt:
 - a kelési százalék megállapí-

tására,
 - a növénymagasság-mérésre,
 - a levélszám megállapítására,
 - a gyökérfejlődés képződés 

megállapítására,
 - és a szárvastagság mérésére.

Az erről készült projektnap-
lót és kisfilmet, mint szakmai 

dokumentációt küldtük el a 
bíráló bizottság részére. 

A beküldött munkájuk alap-
ján bekerültek a legjobb nyolc 
csapat közé. A döntő helyszí-
nén, Budapesten, egy két na-
pos projektfeladatot kaptak 
a tanulók. A megoldásra vá-
ró új feladat címe az volt, hogy 
„Gondolatok az IKEA kör-
nyezettudatosságáról”. A kiírt 
versenyfeladatot iskolánk ta-
nulói pontosan és precízen ol-
dották meg. Erről egy szakmai 
zsűri előtt kiselőadás formájá-
ban számot is adtak.

Az ország különböző pont-
jairól érkezett erős mezőny-
ben iskolánk csapata az I. he-
lyezést érte el. Továbbá egy 
különdíjat kaptunk, a „Leg-
jobb szakmai tartalom” kate-
góriában.

Büszke vagyok a diákjaimra 
és gratulálok nekik az elért ki-
magasló eredményükhöz. 

Papné Benesóczki Mária
felkészítő tanár

Országos szakmai versenyt nyertek a szentannais diákok

A zsűri tagjaival
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KERT

Kovács Szilvia, Karcag vá-
ros alpolgármestere „A leg-
szebb konyhakertek” – Magyar-
ország legszebb konyhakertje 
programban való részvételre, a 
karcagi mintaprogramhoz va-
ló csatlakozásra hívta fel idén is 
Magyarország minden települé-
sének önkormányzatát, lakóit.

A több éve sikeres program 
célja, hogy visszahozza az ud-
varokra a pázsitok helyett a 
konyhakerteket, ahol a csa-
ládnak minden megterem. A 
programban résztvevők min-
den alkalommal bebizonyít-
ják, hogy bárki képes lehet az 
önellátásra, egy kis munká-
val, odafigyeléssel egészsé-
ges zöldségeket tud letenni a 
családi asztalra. „ A legszebb 
konyhakertek” helyi versenyt 
minden település maga foly-
tatja le. A helyi eredmények 

alapján a települések zsűri-
je jelölhet kertművelőket az 
országos megmérettetésre, a 
Magyarország legszebb kony-
hakertje díjra.

Karcagon a zsűri már min-
den kertet megtekintett, a kö-
zel 70 versenyző közül az 
alábbiakban négy versenyben 
résztvevőt mutatunk be.

Erdei László és felesége egy 
13,5 soros zártkertben ter-
mel meg mindent a család-
nak, gyerekeknek, unokák-
nak. Mindketten szeretnek 
kertészkedni, bár egyiküknek 
sem ez a tanult szakmája. Ők 
is gyűjtik az esővizet és mel-
lette fúrott kútból locsolnak, 
náluk is van több gyümölcsfa 
is. Több mint húsz éve termel-
nek a kertben, de a ház körül 
is van egy minikertjük, hogy a 
paradicsomért, paprikáért egy 
kis zöldségért ne kelljen kijön-
ni a kertbe. Mint őstermelő, 
ha marad a kertben valamiből 
felesleg, a piacon értékesíti.

Ferencziné Székely Erika 
másfél négyzetméteres balkon 
kertjében minden centi ki van 
használva. Most is a lépcsőze-

tesen felállított cserepekben 
paprika, paradicsom mellett 
padlizsán, karalábé, zöldsé-
gek, fűszernövények vannak. 
Mindent megtermel, ami-
re a konyhában szüksége van. 
Emellett szülei kertjét is gon-
dozza, ott gyümölcs is van a 

zöldségek mellett. A reggeli-
hez a paradicsom, a paprika, 
a bazsalikom mindig rendel-
kezésre áll a balkonon. Erika 
sokat tud spórolni így és mint 
mondta, ezek íze is más, sok-
kal finomabb, mint amit a pi-
acról megvesz.

„A legszebb konyhakertek” – 
Magyarország legszebb konyha-

kertje verseny karcagi eredmény-
hirdetése szeptember 19-én (szom-
baton) a Karcagi Lovasnapon lesz.
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Szeptemberben díjazzák a legszebb konyhakerteket

Hamar Gyula és felesége bio zöldséget termel a fóliásban

Erdeiék már több, mint két évtizede termelnek a kertjükben

Ferencziné Székely Erika a balkonon nevel növényeket

A Szociális Szolgáltató Központban ötletes petpalackkertet ké-
szítettek

Kovács Szilvia: „Hi-
szem, hogy bárki képes 
lehet az önellátásra, és 
egy kis munkával, oda-
figyeléssel egészséges 
élelmiszert tud tenni 
családja asztalára úgy, 
hogy a megérdemelt, 
egészséges zöldségért, 
gyümölcsért elég csak 
a kert végébe kisétálni. 
Ezért hirdettem meg 
először 2012-ben város-
omban, Karcagon „A 
legszebb konyhaker-
tek” című programot.”

Hamar Gyula és felesé-
ge minden évben gyönyörű 
gondozott és átgondolt kert-
tel fogadja a zsűrit és a láto-
gatókat is. Az elmúlt évek-
ben már több országos díjat 
is kaptak kertjükre. A kony-
hakert mellett több tíz tucat 
színpompás virágot gondoz-
nak a rózsától a petúniáig, a 
leánderig. A nagy hőségben 
is mindennap korán kelnek, 
hogy még a hűvösben tud-
janak locsolni. A házaspár 
szabadtéri fóliásában most 

is hatalmas paradicsomok, 
többféle paprika hálálja meg 
a rengeteg gondoskodást, hi-
szen itt minden bio. Az eső-
vizet több hordóban gyűjtik, 
csöveken juttatják el a földre 
is, úgy locsolnak és vegyszer 
helyett csalánlevéllel perme-
teznek. Ha egy parcella ter-
mése lekerül, helyére újabb 
másod és harmadvetés is 
van. Idén a szőlő, gyümölcs, 
gyógy és fűszernövények 
mellett 57 féle zöldséget ter-
meltek, melyek jó része a fa-
gyasztóban és üvegekben áll 
a kamrapolcon, de a gyer-
mekeik és szomszédjaik is 
sok finomságot kaptak tő-
lük. Az ő kertjükben tényleg 
minden centiméter ki van 
használva, s több mázsányi 
finomságot már letermeltek 
innen most is. Még tart az 
idei verseny, de már a jövőre 
is gondolnak és tervezik az 
újdonságokat.

A Szociális Szolgálta-
tó Központban Törőcsik 
Lajosné terápiás munkatárs 

és kollégái az Értelmi Fogya-
tékosok Napközi Otthoná-
nak gondozottjaival alakítot-
ták ki a konyhakertet, ahol a 
magokat is ők vetették, s az 
újrahasznosítás jegyében füg-
gő petpalack-kertet készítet-
tek és saját készítésű aszta-

lok, dekorációk is vannak a 
kiskertben. A megtermelt ja-
vakat a tízórai mellé közösen 
fogyasztották el a retektől, új-
hagymán, paradicsomon át. 

A gondozottak esetében a 
kertgondozással fejlődik a se-
gítőkészségük, együttműkö-
désük és állóképességük. A 
másodvetéssel 62 féle növényt 
termeltek meg eddig.

A gondos munka meghozza eredményét
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Rendőrségi hírek

OTTHON
Tejfölös kevert szőlővel 

recept

Hozzávalók / 6 adag

Tészta:
22 dkg finomliszt, 25 dkg cukor, 450 g tejföl, 
2 db tojás, 1 csipet só, 1 csomag sütőpor

Töltelék:
40 dkg szőlő (kék), 4 dkg cukor (szőlő édes-
ségétől függően), fahéj ízlés szerint

Elkészítés
1. A tojásokat a cukorral habosra keverjük, majd beledolgozzuk a tejfölt, végül a sós, sütő-

poros lisztet.
2. Egy kb. 30×20 cm-es tepsit kibélelünk sütőpapírral, beleöntjük a masszát, tetejére szór-

juk a megmosott, alaposan lecsurgatott szőlőszemeket, és megszórjuk a fahéjas cukor-
ral. Előmelegített sütőben 35 perc alatt készre sütjük. /TŰPRÓBA/

3. A tepsiben hagyjuk hűlni. Már langyosan szeletelhető tetszés szerinti szeletekre vagy 
kockákra. Ha édesen szeretjük, tetejét porcukorral hintve szervírozzuk.

sütési hőfok: 180°C
sütési mód: alul-felül sütés
tepsi mérete: 30x20 cm

Játsszon Ön is a

Karcagi Hírmondóval!

Mikor rendezik meg a II. Karcagi Traktoros 
Ügyességi Versenyt?
A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és 

telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben szeptember 

7-én (hétfőn) 12 óráig. 

Címünk: 5300 Karcag, Kertész J. u. 2.

A helyes megfejtők között 2 darab fürdőbelépőt sorsolunk ki az 

Akácliget Gyógy- és Strandfürdő felajánlásában.

A nyerteseket telefonon értesítjük.

Nyereményjáték

Fotó: Internet

A hét kérdése: Szeptember 19-én rendezik meg a Karcagi 
Lovasnapot. Kilátogat-e a rendezvényre?

Elek Ernő (65)

Ha itthon lesznek az unoká-
im, és jó idő is lesz, egészen 
biztosan kilátogatunk majd.

Mátyus Sándor (78)

Most külföldre készülök, de 
ha  addig hazaérek megné-
zem a versenyeket.

Főző Józsefné (55)

Több lovasnapra is kimen-
tünk, és mindig jól éreztük 
magunkat. Ha jó lesz az idő 
bizonyára most is megnéz-
zük.

Életveszélyesen megsérült 
egy férfi Karcagon, amikor la-
kóháza udvarán kigyulladt egy 
szalmabála.

Az idős embert a karcagi 
hivatásos tűzoltók helyezték 
biztonságba, átadták a men-
tőknek, akik állapota stabili-
zálása után mentőhelikopter-
rel kórházba szállították. A 
tűzoltók perceken belül elol-
tották a bálatüzet, ami nem 
terjedt át az épületre, na-
gyobb anyagi kárt nem oko-
zott. A tűz okát a katasztró-
favédelmi műveleti szolgálat 
vizsgálta. 

Bálatűz Karcagon

Fotó: Karcagi HTP

Fizetés nélkül 
távozott

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság tulajdon elleni szabály-
sértés elkövetése miatt indí-
tott eljárást egy karcagi lakos 
ellen. A férfi 2015. augusztus 
28-án 15 óra körüli időben be-
ment egy karcagi vendéglőbe, 
ahol ételt és italt fogyasztott, 
azonban a számlát nem ren-
dezte. A rendőrök a helyszín-
ről előállították a 46 éves fér-
fit a Karcagi Rendőrkapitány-
ságra, ahol meghallgatását kö-
vetően szabálysértési őrizetbe 
vették.

Megfőzte a libát

A Karcagi Rendőrkapi-
tányság lopás vétség elköve-
tésének megalapozott gyanú-
ja miatt indított eljárást N. 
Zsolt kenderesi lakos ellen. 
A jelenleg rendelkezésre álló 
adatok szerint a 19 éves férfi 
2015. augusztus 28-án 8 óra 
30 perc körüli időben bement 
egy kenderesi családi ház 
udvarára, ott egy fadarab-
bal megütött egy libát, majd 
a megszédült állatot magá-
hoz vette és távozott a hely-
színről. A rendőrök a bejelen-
tést követően rövid időn belül 
azonosították a bűncselek-
mény elkövetésével megala-
pozottan gyanúsítható helyi 
lakost. A Kisújszállási Rend-
őrőrs járőre és a vele szolgá-
latban lévő polgárőr pár órán 
belül elfogta a 19 éves férfit. 

A fiatalembert előállították a 
Kenderesi Rendőrőrsre, ahol 
a nyomozók gyanúsítottként 
kihallgatták, majd őrizet-
be vették. A terhelt elismerte 
tettét és elmondta, hogy a li-
bát időközben megfőzte és el-
fogyasztotta.

Megzavarta a rendőr 
a tolvajokat

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság lopás vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja mi-
att indított eljárást B. Imre 29 
éves, B. Pál 28 éves és Cs. Im-
re 28 éves kunmadarasi lako-
sok ellen. A jelenleg rendelke-
zésre álló adatok szerint a fér-
fiak 2015. augusztus 27-én 23 
óra 30 perc körüli időben át-
másztak egy kunmadarasi 
családi ház kerítésén, bemász-
tak a melléképület ablakán, 
ott kutatni kezdtek, majd zsá-
kokba és szatyorba pakoltak 
különböző használati tárgya-
kat, némi alkoholt és szerszá-
mokat. Éppen távozni akar-
tak, amikor a közelben jár-
őröző rendőr 2015. augusz-
tus 28-án 1 óra körüli időben 
észrevette a gyanús mozgást 
a ház körül, és B. Imrét az in-
gatlan előtt elfogta. A rend-
őrök rövid időn belül előállí-
tották a Karcagi Rendőrkapi-
tányságra a gyanúsított tár-
sait is. A terheltek az ellopott 
tárgyakat menekülés köz-
ben hátrahagyták, amelyeket 
a rendőrök megtaláltak és le-
foglaltak.



8 2015. szeptember 4.Karcagi Hírmondó

INTERJÚ

HÍREK

Tavaly jelent meg Fejesné 
Koppány Gabriella Emlékek a 
nagykunsági csipkeverés tör-
ténetéből című, úttörőnek szá-
mító hiánypótló kötete. A nem-
csak Karcagon, hanem a nagy-
kunsági és a térségi települése-
ken is szép sikert aratott csipke-
könyv most újabb elismerést ka-
pott: a  Magyar Néprajzi Társa-
ság III. Tradíció, Néprajzi Gyűj-
tőpályázatán, mint egyéni pá-
lyamunkát, a zsűri  a „nagyon 
jó” kategóriába sorolta és a Nép-
rajzi Múzeum etnológiai archí-
vumában elhelyezni rendelte.

A szerzőt az elismerés átvé-
tele után a nyáron kértük meg 
egy beszélgetésre.

- Elsősorban az ésszerűséget 
és a hiánypótlást emelték ki, 
de a gyűjtés megszerkesztését, 
a stiláris megjelenítést is ELIS-
MERTÉK. Mindenképpen el 
kell azonban mondanom, hogy 
a gyűjtőmunka, kvázi a kötet és 
a benne foglalt megfigyelések 
nem csak az én érdememnek 
tekinthetők, hiszen az anyagot 
a karcagi Kunrózsa Csipkekör 
tagjaival gyűjtögettük össze. A 
HELYI mintakincshez csalá-
di dokumentumok, családi em-
lékezések és a helyi minták ré-
vén jutottam hozzá, és ezeket a 
csipkekör tagjai gyűjtötték egy-

be. A vidéki csipkésekről, és a 
vidéki jellegzetességekről vi-
szont már nagyrészt én végez-
tem a gyűjtőmunkát: beszélget-
tem az egykori csipketervezők-
kel, csipkeverőkkel vagy pedig 
a rokonságukkal, hozzátarto-
zóikkal, örököseikkel.

- Abádszalókon öt, Kunma-
darason tizenegy, Berekfür-
dőn, Kisújszálláson és Kunhe-
gyesen három-három, Kende-
resen és Túrkevén egy-egy sze-
mélynél jártam, ami összesen 
huszonhét személyt, illetve csa-
ládot jelent. Karcagon harminc-
öt egykori csipkeverő hagya-
tékát ismerhettem meg, ami-
ből hét a csipkekör tagok – Fo-

dor Károlyné, Földes Miklósné, 
Györfiné Nádházi Margit, 
Makai Pálné, Örsiné Pető An-
na, Szarka Andrásné és Kop-
pány Mária gyűjtése volt. Na-
gyon, de nagyon értékes segítsé-
güket ezúton is szeretném meg-
köszönni. Az első „külsős” hely-
színem egyébként Abádszalók 
volt, ugyanis 2012 szeptemberé-
ben egy szakmai kiránduláson 
látogattuk meg Simon Istvánné 
csipkeverőt. Ekkor vettem ész-
re, hogy az ottani jellegzetes-
ségek mások. A következő év-
ben Cserkeszőlőre mentünk és 
ugyanezt fedeztem fel az ottani 
munkákkal kapcsolatban is. Ez 
adta a tervet, a szándékot, hogy 
gyűjtsük össze a környékbeli, a 
nagykunsági települések csipké-
inek, csipketelepeinek a jelleg-
zetességeit.

- A most szóban forgó or-
szágos néprajzi gyűjtőpályázat-
ba mintegy véletlenül, egy ün-
nepi jókívánságokat tolmácso-
ló beszélgetés nyomán csöppen-
tem bele. Akkor javasolta ne-
kem egy ismerős csipkés hölgy, 
hogy adjam be ezt az anyagot 
a Tradíció Gyűjtőpályázatra. 
Eltűnődtem rajta, hogy miért 
ne?! Megkérdeztem természete-
sen mást is, és a kellő átalakítá-
sok után a pályázat utolsó nap-
jára küldtem be a pályamun-
kámat. Aztán hosszabb szü-
net következett, csak május ele-
jén kezdtek érkezni az emailek 
az eredményhirdetésről. Május 
9-én a Magyar Néprajzi Múze-
um dísztermében volt a díjki-
osztás. Időközben kaptam egy 
újabb meghívást is, mégpe-
dig, hogy legyek tagja a fran-
cia testvérvárosba látogató ön-
kormányzati delegációnak, és 
harmadmagammal segítsek én 
is bemutatni Karcag népművé-
szetét. Hosszú hezitálás után a 
bemutatózást választottam, az 
eredményhirdetésre csipkekör-

tagokat kértem meg. A Nép-
rajzi Múzeumba tehát a Kop-
pány Mária és Szarka Andrásné 
mentek el a díjat átvenni. Kap-
tam egy szép oklevelet és há-
rom jutalomkönyvet, mindezen 
felül pedig meghívtak a Népraj-
zi Társaság tagjai sorába.

- A könyv anyagának összeál-
lításával elindított gyűjtőmun-
kát folytatni szeretném, hiszen, 
ahogy mondani szokták ezt so-
ha nem lehet lezárni. A másik 
vonala ennek a munkának az 
az adatközlőkkel való kapcso-
lattartás, az információcsere, a 
kialakult jó kapcsolat folytatá-
sa. Nagyon fontos feladat lesz a 
„könyves” munkákkal kiesett, 
elhalasztott, elnapolt, máskorra 
időzített családi feladatok pót-
lása. Az igazi nagy terv és álom 
pedig ismét elővenni a párnát, 
a mintát, az orsókat és csipkét 
verni. Dolgozni. Mert azt hamar 
be kellett látnom a könyv írása 
során, hogy a kettő együtt nem 
igazán lehetséges. Nagyon hi-
ányzik a csipkeverés, és a Kun-
rózsa Csipkekörrel kapcsolatban 
is lesznek még teendőink. Hát 
úgy érzem, most ezek lesznek a 
legfontosabb feladataim.

Elek György

A Néprajzi Múzeum archívumába került a karcagi csipkekönyv

Fejesné Gabika néni kötete nagy sikert aratott

- Az értékelésben a kötet 
mely erényeit, erősségét emel-
te ki a zsűri?

- Hány helyen fordult meg 
a feltáró munka során?

- És hozzákezdett minden 
különösebb szakirodalmi előz-
mény vagy támogatás nélkül, 
hiszen a kutatómunkát ösz-
szegző – 2014-ben megjelent 
könyve – valóban egyedül áll 
a Nagykunság néprajzának 
irodalmában. Hogyan jutott 
a gondolatra, hogy a gyűjtés 
eredményét országos néprajzi 
fórum előtt is megméreti?

- Gratulálunk! Mik a köze-
lebbi és a távolabbi tervek?

- Még egyszer gratulálok! 
Köszönöm a beszélgetést!

A Karcagi Általános Is-
kola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola akkreditált, kivá-
ló Kováts Tehetségpontja, az 
Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma felhívására  nyúj-
tott be pályázatot a Nemze-
ti Tehetség Programhoz. A 
matematikai, a természet-
tudományos és a műszaki, 
informatikai kompetenci-
ák, valamint a szakmatanu-
láshoz szükséges kompeten-
ciák erősítését célzó,  Föld, 
víz, tűz, fény vizsgálatától 
a környezettudatosságig cí-
mű és NTP-MTI-14-0026 je-
lű projekt célja matemati-
kai, a természettudományos 
és a műszaki, informatikai, 
valamint a szakmatanulás-
hoz szükséges kompetenci-
ák erősítése volt. A projektet 
az NTP 800.000 forinttal tá-
mogatta.

A projekt 2015. április 28-
án külső helyszíneken tájé-

koztató előadással és a tűzol-
tók munkájából vett felada-
tokkal: tűzvédelemi oktatás-
sal, tűzoltással indult, de a 
nap keretében a karcagi tűz-
oltó-kiállítást is megnézték 
a gyerekek. Május 7-án egy 
elektronikai hulladék-feldol-
gozót, május 11- és 12-én a 
Kutató Intézetben egy, a ta-

laj és a vízminőség állattartás-
ra és növénytermesztésre gya-
korolt hatásának vizsgálatá-
ra beállított kutatást ismertek 
meg, május 27-én pedig ma-
guk is végezhettek laboratóri-
umi talaj- és vízminőség vizs-
gálatot. Június 6-án viszont a 
Tisza régi medrében tett ki-
ránduláson tanulmányozhat-

ták a víz szerepét és hatását a 
környezetre. 

A márciusban kezdődő is-
kolai programok során kony-
hakertet alakítottak ki, s hogy 

a kertészeti feladatoknak na-
gyobb súlya legyen, az isko-
lai kertet a „Legszebb kony-
hakertek” mozgalomba is be-

nevezték. A Tehetségkör fog-
lalkozásain ugyanakkor a fél 
évig (január és június között) 
folytak a témához, főként a 
fényhez kapcsolódó vizsgáló-

dások, anyaggyűjtések. A ta-
nultakat és a szerzett tapasz-
talatokat június 10-én, a Te-
hetségnapon mutatták be.

Sikeres projektet zárt a Kováts Tehetségpont
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FELHÍVÁS
II. KARCAGI TRAKTOROS ÜGYESSÉGI VERSENY

2015. szeptember 19. (szombat)
A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár a XX. Karcagi Lovasnapok keretében 

TRAKTOROS ÜGYESSÉGI VERSENYT hirdet.
A verseny zártpályás, gyepes területen kerül megrendezésre. 
A kijelölt pályát, a megadott haladási iránynak megfelelően, a bójákon elhelyezett labdák leütése nélkül 

a legrövidebb idő alatt kell teljesíteni.

Verseny időpontja: 2015. szeptember 19. 10.00 órától
Verseny helyszíne: Karcag- Zuglóger 
Verseny kategóriák: 
1. kategória: 50 LE- 70 LE
2. kategória: 71 LE- 120 LE
3. kategória: 121 LE feletti
Egy versenyző legfeljebb két kategóriában indulhat.
Kategóriánként az első három helyezett díjazásban részesül.

NEVEZÉSI FELTÉTELEK:
 - Nevezni csak a nevezési lap kitöltésével lehet. Letölthető: www.derynekarcag.hu, vagy személyesen át-

vehető a Déryné Kulturális Központ (5300 Karcag, Dózsa György u. 5-7.) titkárságán keddtől péntekig 
8.00-16.00 óráig.

 - A versenyen bejelentett állandó, illetve ideiglenes karcagi lakcímmel rendelkező vagy karcagi illetékes-
ségű vállalkozás alkalmazásában álló 18. életévét beöltött személy indulhat.

 - A nevező a versenyen a saját maga által biztosított gépjárművel versenyez (a rendező a versenyzéshez 
szükséges gépjárművet nem biztosítja). 

 - A nevező kizárólag sorozatgyártású traktorral versenyezhet, egyedi építésű traktor indulása nem enge-
délyezett.

 - A versenyző részéről a nevezési kategóriának megfelelő érvényes vezetői engedély szükséges.
 - A versenyen résztvevő jármű rendelkezik érvényes forgalmi engedéllyel.
 - A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt, a rendezők felé semmiféle követelést, és kárigényt 

nem nyújthat be.
 - A versenyző a nevezési lap aláírásával kijelenti, hogy a verseny szabályzatát, valamint a rendezők utasí-

tásait betartja, és megfelelő magatartást tanúsít.
 - Szándékos károkozásért az anyagi felelősség a versenyzőt terheli, az okozott károkat köteles saját költ-

ségén helyreállítani.
A jelen szabályozást, és a versenyen kiadott egyéb szabályokat elolvasta, azokat megértette, és mindezt 

a nevezési lap aláírásával igazolja.

ÉRTÉKELÉS: 
 - Bójafeldöntés vagy labdaleütés: a bója kidöntése vagy a bóján elhelyezett labda leesése bójánként és/

vagy labdánként – 10 mp időbüntetés.
 - Pályatévesztés: ha a versenyző pályát téveszt, és nem korrigálja azt – 30 mp időbüntetés.
 - Pályaelhagyás: a pályát jelző kordon érintése, szakítása – automatikusan kizárást von maga után.
 - Időmérés: a szervező által biztosított és üzemeltetett fotocellás időmérő és értékelő rendszer, mely ellen 

óvásnak helye nincs.

NEVEZÉS:
 - A Nevezési lap beküldendő vagy személyesen leadható keddtől péntekig 8.00-16.00 óráig a Déryné 

Kulturális Központ (5300 Karcag, Dózsa György u. 5-7.) titkárságán.
 - A nevezési laphoz kötelezően csatolandó mellékletek: forgalmi engedély másolata, lakcímet igazoló 

kártya vagy munkáltatói igazolás.
 - Nevezési díj: Nincs
 - Helyszíni nevezés nincs!
 - A verseny napján pályabejárás (traktor nélkül) és sorszámhúzás 8.00-9.30-ig.

Nevezési határidő: 2014. szeptember 10. (csütörtök) 16. 00 óra

EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK:
 - Néző csak a kordonon kívül tartózkodhat, és a nézők számára kijelölt helyen parkolhat.
 - A versenyen valamennyi nevező CSAK saját felelősségére vesz részt. 
 - A nevezéssel vállalja a saját és gépjárműve által okozott anyagi, erkölcsi kárért, személyi sérülésért, bal-

esetért a felelősséget. 
 - A pályán kizárólag a versenyzők, bírók és a rendezői személyzet tagjai tartózkodhatnak.
 - A rendező biztosítást nem köt sem a nevezőre, sem a közönség tagjaira, azt mindenkinek önállóan, sa-

ját magának kell rendeznie.
 - A rendezők felé a verseny kapcsán felmerült károkért, személyi sérülésekért a nevezők kárigényt nem 

nyújthatnak be.
 - Mindennemű méltatlan magatartás, rodeózás, veszélyes közlekedés mind versenyzői, mind a közönség 

részéről a pályán és a pályán kívül is TILOS!
 - Sportszerűtlen, veszélyeztető magatartás, a rendező utasításainak figyelmen kívül hagyása, szándékos 

pályarombolás, vagy más versenyző akadályoztatása azonnali kizárást von maga után. 
 - A szabályokat a nevezők megértették, tudomásul veszik, amit a nevezési lapon aláírásukkal igazolnak!

INFORMÁCIÓ: 
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 
5300 Karcag, Dózsa György u. 5-7.
Telefon: (59)503-224

HIRDETMÉNYEK
Hirdetmény

Kibővült a hadigondozotti ellátásra jogosultak köre

Az Országgyűlés elfogadta a hadigondozásról szóló 1994. 
évi XLV. törvény módosításáról szóló T/4972. számú tör-
vényjavaslatot.

A törvénymódosítás - kibővítve az eddigi jogosultak kö-
rét - támogatást kíván nyújtani a második világháborúban 
elesett, eltűnt és hadifogságban elhunyt katonák és munka-
szolgálatosok özvegyeinek és árváinak, illetve mindazok-
nak, akiknek férje, édesapja 1938. november 2-a és 1945. 
május 9-e között a volt magyar királyi honvédség és csend-
őrség kötelékében szolgált, függetlenül állományviszonyá-
tól és rendfokozatától, és attól, hogy a II. világháborút lezá-
ró Párizsi Békeszerződés következtében más ország állam-
polgárává vált. 

A törvénymódosítás megnyitja a hadigondozotti jogo-
sultságot azon magyar állampolgárok – volt hadiárvák, 
volt hadigyámoltak és volt hadigondozott családtagok – 
számára is, akiket 1949. január 1-jét megelőzően nyilván-
tartásba vettek, azonban pénzellátását nagykorúvá válá-
sa miatt, vagy 1949-ben politikai okból megszüntették, ké-
relmét elutasították, vagy kérelmét politikai okból elő sem 
terjesztette. 

Azon hadiözvegyek is a gondozottak körébe kerülnek, 
akiknek férje Magyarországról vonult be, de – lakhelyválto-
zás nélkül – jelenleg más állam polgára.

A járadék megegyezik a hadigondozotti ellátásra jogosul-
tak havi rendszeres járadékának összegével, mely az öregsé-
gi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a.

A rendszeres havi járandóságot igényelni lehet a kérelme-
ző lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhi-
vatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában, külföldön élő és 
Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem ren-
delkező kérelmező esetében Budapest Főváros Kormányhi-
vatalánál. 

Az eljárás során a jogosultság hadi eredetét egykorú szol-
gálati, katonai, kórházi iratokkal és hatósági igazolásokkal, 
ezek hiányában más hitelt érdemlő módon kell igazolni. 

A járási hivatal a kérelemről határozattal dönt, amelynek 
alapján a kérelmező lakóhelye szerint illetékes kormányhi-
vatal fogja a járadékot folyósítani, vagy a nyugdíjjal együtt, 
vagy ennek hiányában önállóan.

Karcagi Járási Hivatal elérhetősége: 
5300 Karcag, Kossuth tér 1. sz., I. emelet 9. iroda, Tel.: 

0659/500-664, ügyintézők: Nagyné Branstädter Edit, 
Gorzsásné Iványi Anikó

Karcagi Járási Hivatal

Tisztelt Ügyfeleink!
A Karcagi Járási Hivatal négy osztálya 2015. július 02 -tól 

új helyszínen, Karcag, Ady Endre u. 4. sz. alatti irodaépü-
letben fogadja ügyfeleit. Telefonszámaik az alábbiak szerint 
módosultak:

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
Osztályvezető: Dr. Nyakacska Emil járási főállatorvos
Cím: 5300 Karcag, Ady Endre u. 4.
Telefon: 59/795-244

Építésügyi Osztály
Osztályvezető: Monori Sándor
Cím: 5300 Karcag, Ady Endre u. 4.
Telefon: 59/795-260, 59/795-259

Földhivatali Osztály
Osztályvezető: Huszárné Hajdu Mária
Cím: 5300 Karcag, Ady Endre u. 4.
Telefon: 59/795-240, 59/795-250

Népegészségügyi Osztály
Osztályvezető: Dr. Borsos Anikó járási tiszti főorvos
Cím: 5300 Karcag, Ady Endre u. 4.
Telefon: 59/795-246

Karcagi Járási Hivatal
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Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 
ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).
Szeptember 05-06. Dr. Terjék Imre Kg., Duna utca 7. Tel.: 06/20 939 4650

Anyakönyv
Házasságkötés

2015. augusztus 29.
K. Nagy Diána – Balaton Attila

Születés

Mészáros Ágnes – Mile János
Kg., Vasút utca 89.

Gergő
Nagy Erzsébet – Kis János
Kg., Dózsa Gy. utca 65.

Bernadett

Halálozás
Bődi Lászlóné 
(Szilágyi Erzsébet)
 Karcag (1926)

Orvos–Nagy István Sándorné 
(Bene Mária)
 Karcag (1956)

Kiss Sándorné 
(Egri Zsuzsanna)
 Karcag (1947)

Pócsi György
 Karcag (1951)

Szeptember 05. (Szombat)
8 - 13 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó J. u. 14.)
9 – 20 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási u. 34.) (Tesco)

Szeptember 06. (Vasárnap)
9 - 12 óráig 
 Főtér Gyógyszertár 
 (Horváth Ferenc u. 1.)
A fenti időpontokon túl sürgős 
esetben egészségügyi ellátás a 
Háziorvosi ügyeleten (Karcag, 
Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

Eboltás 2015.
Veszettség elleni eboltás

 az alábbi időben és helyen

2015. szeptember 3. (csütörtök) 14-17 óráig Karcag, Kisújszállási út 37.
2015. szeptember 7. (hétfő) 09-12 óráig Széchenyi sgt. 52. (EURÓ)
 14-17 óráig Széchenyi sgt. 52. (EURÓ)
2015. szeptember 8. (kedd) 09-12 óráig Karcag, Szivárvány u. 3. 
  (Vásártér)
 14-17 óráig Karcag, Szivárvány u. 3. 
  (Vásártér)
2015. szeptember 8. (kedd) 09-12 óráig Karcag, Sport u. 13.
 15-18 óráig Karcag, Sport u. 13.
2015. szeptember 9. (szerda) 14-17 óráig Karcag, Széchenyi sgt. 38.
2015. szeptember 10. (csütörtök) 10-12 óráig Karcag, Tilalmas
  Karcag, Magyarka
2015. szeptember 10. (csütörtök) 09-12 óráig Karcag, Dózsa György u. 72.
 14-17 óráig Karcag, Dózsa György u. 72.
2015. szeptember 11. (péntek) 14-17 óráig Karcag, Állatvásártér
2015. szeptember 11. (péntek) 15-18 óráig Karcag, Kórház u. 10. 
  (Parkoló)
2015. szeptember 15. (kedd) 09-11 óráig Karcag, Kiskulcsosi pavilonsor
  (Kisföldek)
 14-16 óráig Karcag, Kiskulcsosi pavilonsor 
  (Kisföldek)
2015. szeptember 29. (kedd) 17-19 óráig Kőrös u. 40. 

PÓTOLTÁS
folyamatosan az állatorvosokkal egyeztetve

Minden 3 hónaposnál idősebb ebet tulajdonosa köteles az 
eboltásra elővezetni, oltásban kizárólag egyedi megjelö-
léssel ellátott eb részesülhet. Hamis ebeket szájkosárral 

kötelező ellátni!
Eboltási könyvet a tulajdonosok hozzák magukkal!

Eboltási díj a Megyei Állatorvosi Kamara állásfoglalása alapján 
3500.-Ft/eb, a helyszínen fizetendő.

Chip beültetése:3500.-Ft/eb.
Féregtelenítés díja: 100.-Ft/10kg élősúly.

Eboltási könyv (új): 300.-Ft/db.

2015. szeptember 4. péntek
17.40 Műsorajánlat
17.45 Koncertek a Nagykunsági 
Kulturális Napon
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Kovácsné Szendrei Borbála
 téma: Tanévkezdés
 Karcagi hírek
 - Új épületben a Járási Hivatal 3. 
 Állategészségügy
 - Tanévkezdés
 - Kazah Delegáció Karcagon
 - Kiállítás a múzeumban
 - Konyhakertek
 - Jó lesz az idei akácméz
 - Súlyos betegségben szenved egy  
 4 éves kisfiú
 Háttér
 Vendég: Lázók Zola 
 Téma: tehetséges fiatal roma énekes
20.30 Testvérvárosi ünnepség és 
Kenyérszentelés

2015. szeptember 15. kedd 
(ismétlés szerda)

18.00  Műsorajánlat 
18.05 Jöjjetek Hozzám – Református 
Istentisztelet 2015.08.23 
19.25  Karcagi Hirek
19.50 A Hit Szava – Római Katolikus 
szentmise  2015.08.16.
20.50 Karcag Sport : Karcag SE - 
Kunszentmártoni TE  Megyei I.osztályú 
bajnoki labdarúgó mérkőzés

2015. szeptember 17. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Térségi Események
 Új tanműhely avatása Kunmadarason
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 vendég: Dobos László - polgármester
 Karcagi hírek
 - Tanévkezdés
 - Termelői piac
 - Sikeres koncert után
 - Konyhakertek
 - Jó lesz az idei szilvatermés
 Háttér
  20.30 Testvérvárosi Baráti Találkozó

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

Lapzárta: 
2015. szeptember 7. 

(hétfő) 12 óra

Kedves Olvasóink!
Amennyiben nem kapják meg a 

Karcagi Hírmondót, kérjük jelezzék 
Szerkesztőségünkben személyesen 

(Karcag, Kertész J. utca 2.), vagy 
telefonon a 06/59-312-415-ös 

telefonszámon!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:

 - Általános iskolai matematika tanár (Kisújszállás),
 - Gyógypedagógus (Kisújszállás),
 - Nyelvtanár-angol szakos (Kisújszállás),
 - Mezőgazdasági technikus (Karcag),
 - Bolti eladó (Karcag), 
 - Lakatos (Karcag),
 - Elektronikus műszer és készülékjavító-bolti eladó (Kisújszállás), 
 - Egyéb építési, szerelési foglalkozás (kőműves, szobafestő-

mázoló) (Karcag),
 - Szobafestő (Karcag),
 - Targoncavezető (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási 

foglalkozás (Kisújszállás).
Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási 

Osztályon (5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (59/500-
350) vagy e-mailben (szolnokmmkkarcag@lab.hu) lehet.

A Karcagi Eskrima Iskola tagfelvételt 
és ingyenes nyílt edzést hirdet 

Eskrima - Extrém Hatékony Önvédelem edzésekre 
gyerek és felnőtt csoportokba
Időpont: 2015. szeptember 19. (szombat)
Gyerek csoport (8-tól 14 éves korig): 15 - 16 óráig
Felnőtt csoport: 16 - 18 óráig
Helyszín: Varró István Szakiskola tornaterme; Karcag, Varró utca 8.
Honlap: eskrimakarcag.hu
Telefon: 70/630-0277
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 Ingatlan
Karcagon 56 m2-es Kossuth téri er-
kélyes, harmadik emeleti lakás el-
adó. Tel.: 06/59-311-975, 06/30- 385-
4300.

Karcagon összkomfortos, jó állapo-
tú 2,5 szobás (84 m2 + 49m2 alsó-
épület) családi ház alkuképes áron 
sürgősen eladó. Tel.: 06/30-922-
8958.

ELCSERÉLNÉM vagy ELADNÁM ki-
sebb földszinti tömblakásra, 641 
m2-es telken 83 m2-es karcagi össz-
komfortos családi házamat érték-
egyeztetéssel. Többféle fűtési lehe-
tőséggel (vegyes tüzelés, közpon-
ti fűtés, gázkazán, három helység-
ben nagyméretű cserépkályha van). 
Gazdasági épület és garázs is tarto-
zik hozzá. Tel.: 06/30-483-6705.

Karcagon 100 m2-es, nagycsalád-
nak, több generációnak alkalmas 
családi ház eladó, vagy debrece-
ni, karcagi lakásra I-II.- emeleti-
re cserélhető. Tel.: 06/20-533-8934. 
(Rejtett számra nem válaszolok!)

A Kolduskertben betakarítás után 
eladó lesz egy 17,5 soros kertföld. 
Kövesút, víz, villany és egy szerszá-
mos is van. Tel.: 06/59-312-396.

Beépíthető üres por ta eladó 
Karcagon a Sándor utcában. Tel.: 
06/30-227-3246.

ELADÓ vagy KIADÓ Karcagon a vá-
sárcsarnoknál egy 190+30 m2-es üz-
lethelység. Szinte mindenre alkal-
mas központi elhelyezkedése miatt, 
Uniós pályázatokra is. Részletekért 
hívjon, képeket e-mail címre tudok 
küldeni. Tel.: 06/20-563-5087.

Karcagon a Kisvénkert Kékvirág ut-
cában ELADÓ egy 2006-ban épült 
másfél szobás kis családi ház. A ház-
ban van fürdőszoba, konyha, más-
fél szoba, cserépkályha, benti wc, 
konyhabútor. Továbbá egy alsóépü-
let, (a telek 960 m2 nagyságú), veze-
tékes víz és fúrott kút is van. Hitel 
felvétel lehetséges, ha megfelel a 
feltételeknek. Fotókat e-mail címre 
tudok küldeni. Irányár: 2.100 000 Ft. 
Tel.: 06/20-563-5087.
Eladó, esetleg kertes házra cserél-
hető Karcagon a Széchenyi sugár-
úton lévő 56 m2-es 2. emeleti 2 szo-
bás, jó állapotú lakás. Tel.: 06/30-
390-0291, vagy a 06/30-715-4404.
Karcagon a Délibáb u. 48 sz. alat-
ti 2 szobás (+fél szoba kiépíthető), 
teljes közműves, 1974-ben épült in-
gatlan (ipari áram bekötve) eladó. 
Tel.: 06/70-530-0852.
Eladó lakás! Karcagon a Kossuth té-
ren 57 m2-es erkélyes, kétszobás 
3. emeleti lakás eladó. Érdeklődni: 
06/30-298-0276.
Főtéri, harmadik emeleti 53 m2-
es, központi fűtéses, erkélyes lakás 
KIADÓ vagy ELADÓ. Tel.: 06/30-978-
3330. Ugyanitt Simson kismotor ke-
rékpár és babapelenkázó asztal el-
adó. 
Karcagon kertes családi ház eladó a 
Bethlen Gábor u. 11/A alatt. Csere is 
érdekel. Érdeklődni egész nap.
Karcagon 3 szobás családi ház (új 
ajtók, ablakok, tető és fali szigete-
lés, két garázs) eladó, vagy földszin-
ti lakásra cserélhető. Tel.: 06/20-353-
2939.
Karcagon, a Reggel utcában, össz-
komfortos ház lakható alsóépület-
tel eladó! (Esetleg első emelten lé-
vő, társasházit beszámolok. ) Tel.: 
06/30-363-7951.

Kis tégla családi ház olcsón eladó. 
Gáz és cserépkályhafűtéssel, azon-
nal beköltözhető állapotban. 
I nte r n e te n  e z e n  a  c í m e n  a 
Jófogáson képekkel megtekinthe-
tő. Tel.: 06/70-414-2622.
Áron alul eladó régi típusú ház, a 
telken jó állapotban lévő mellék-
épületekkel, amely mezőgazdasági 
vállalkozásra is alkalmas. Társasházi 
csere is érdekel. Tel.: 06/30-850-
7819.
Eladó a nagyvénkerti zöldövezet-
ben egy 160 m2-es dupla teraszos, 
hőszigetelt, kétszintes családi ház, 
egybeépített melléképületekkel és 
két garázzsal. Tel.: 06/30-426-2404.
Karcagon rendezett telken téglából 
épült, teljes közműves kisebb ker-
tes ház betegség miatt eladó. Tel.: 
06/30-635-9662.
Karcagon cserépkályhás, gázkon-
vektoros, tégla családi ház sürgő-
sen eladó. Ugyanitt cefre eladó. 
Karcag, Ágota utca 27. szám alatt.
(Érdeklődni: reggel 8 óráig, délben, 
és este 18 óra után.) Tel.: 06/59-400-
802. 

Állat
Kopasztott csirke kapható minden 
pénteken csak rendelésre, amit csü-
törtök délig lehet leadni. Karcag, 
Soós István u. 12. Tel.: 06/59-311-
969, 06/30-244-5160.
Liba eladó vagy takarmányra cse-
rélhető. Tel.: 06/20-316-0136.
Kopasztott kövér kacsa kapható 
minden pénteken csak megrende-
lésre, amit csütörtök délig lehet le-
adni. Karcag, Soós István utca 12. 
Tel.: 06/59-311-969, 06/30-244-5160.
Három fekete és egy iromba kiscica 
szerető gazdára vár. Tel.: 06/30-782-
8664. Karcag, Rákóczi utca 25.
Vietnami csüngőhasú kismalacok 
eladók. Tel.: 06/70-284-4582.

Vegyes 
Egyéni német nyelvoktatás! Tel.: 
06/30-782-8664.
Német nyelv oktatását vállalom. 
(Külföldi munkavállaláshoz szüksé-
ges ismeretek: pályázat, önéletrajz, 
alapszituációk.) Tel.: 06/59-889-493.
Vásárolok régi fenyőbútorokat, 
szekrényt, kredencet, kanapét, asz-
talt, komódot, hokedlit, szennyes-
ládát, sózóteknőt, mosóteknőt, bö-
dönöket, kannákat, bekötött boros 
demizsonokat, ablakra való spalet-
tákat, és minden egyéb régiséget, 
teljes körű hagyatékot, tollat. Tel.: 
06/20-996-1346.
Jó minőségű hódfarkú cserép el-
adó 10 Ft/db áron Karcagon a 
Szent István sgt. 14. szám alatt. Tel.: 
06/30-219-6813.
Tavaszi árpa, búza, kétfejes eke, 
egysoros függesztett burgonyasze-
dő eladó. Tel.: 06/30-244-3666.
Olcsó, használt bútorok, szekrény-
sor, konyhabútor, könyvespolcok, 
ágyneműtartó eladó. Tel.: 06/20-
504-3708.
Hűtő és egy 140-es franciaágy el-
adó. Tel.: 06/30-733-0220.

Java Babetta 207-es motor eladó. 
Tel.: 06/70-350-5308.
Garázsajtó eladó (tok nélkül, acél 
váz, aluborítás 280x210-es). Tel.: 
06/30-363-7951.
Elektromos kerékpár új állapotban 
eladó. Tel.: 06/30-363-7951.
Opel Astra, Renault Clio 19 Megane, 
Peugeot 405 dízel bontott alkatré-
szek eladók! Tel.: 06/30-363-7951.
Merci Vítora 4db acélfelni gumi-
val és bontott alkatrészek, vala-
mint 2db 15-ös „C” gumi eladó! Tel.: 
06/30-363-7951.
800 db téglavörös 10x10-es metlaki 
lap, az erősebb 10mm vastag válto-
zat cserélhető 5cm-es hungarocell-
re, vagy öntött lábasa. Tel.: 06/70-
391-4295.
Eladó két darab jó állapotban lévő 
boroshordó. Tel.: 06/30-252-8698.
Használt lemezkandalló fél áron 
(40.000 Ft) csővel együtt eladó. Tel.: 
06/30-966-5492.
Eladó lemez cefrés hordók, kosaras 
25 literes fehér üvegballon, 10 lite-
res bekötött demizson, 28-as női 
kerékpár, bakelit magyar nótás le-
mezek. Tel.: 06/30-646-6307.
Ásó, kapa, gereblye, csákány, lapá-
tok, kalapácsok, fejszék, sarabo-
lók, metszőollók, fogók, fúrótok-
mányok, villáskulcsok, stb. eladók 
Karcagon a Hunyadi utca 40. szám 
alatt. Tel.: 06/70-532-6644.
Kitűnő állapotban lévő 28 -as 
Neuzer férfi mountain bike kerék-
pár eladó. Irányár: 38.000 Ft. Tel.: 
06/30-295-7437.
Mechanikus futópad eladó. Ár: 
12.000 Ft. Tel.: 06/30-782-8664.
140x260-as szobai középszőnyeg 
eladó. Irányár: 5.000 Ft. Tel.: 06/30-
635-9662.
Camping kerékpár, mosógép, cent-
rifuga eladók! Tel.: 06/59-314-892.
Újszerű női kerékpár, teleszkópos 
fiú mtb, 26-os női-férfi mtb jó álla-
potban, és gáztűzhely eladó. Tel.: 
06/30-355-7875.
Szigetelt kutyaház és 30 m hosszú, 
150 cm magas kerítéselem olcsón 
eladó. Tel.: 06/30-576-7658.
Megérkeztek az ŐSZI RUHÁK az 
ERZSA TURIBA. Várom leendő vá-
sárlóimat, Karcagon, a Kertész J. u. 
8 szám alatt (100 Ft-os bolt mellett).
Bútorok és sok más eladó, továbbá 
egy komfort nélküli ház nagy portá-
val. Tel.: 06/20-282-8697.
Olcsón eladó 1 db világos kis vitri-
nes TV szekrény, 1db szobaasztal, 
falitükör világos keretben, 3 db pi-
ros huzatú kagylófotel és csillárok. 
Jó állapotú bébi- és gyermekruhák, 
női és férfi cipők. Megtekinthető 
minden délután telefonos egyezte-
tés után. Tel.: 06/70-300-9730.

Szolgáltatás 
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, fér-
fi szövet és bársony nadrág; bőrka-
bát varrását rövid határidőre válla-
lom! Tel.: 06/59-887-269.

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

Fa- fémforgácsoló szerszámok, ház-
tartási eszközök élezése, köszörülé-
se. Varga Mihály Karcag, Kuthen ut-
ca 32. Tel.: 06/30-529-6038.

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

FODR Á SZ HÁ ZHOZ IS  MEGY ! 
Kizárólag hölgyek részére: hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést vállalok. 
Tel.: 06/30-447-3918.

Mezőgazdasági bérmunkát vállalok 
Hajdú- Bihar, Jász- Nagykun, vala-
mint Békés megye térségeiben. Tel.: 
06/70-370-1149.

Földet bérelnék: Biharnagybajom, 
Karcag, Kaba, Nádudvar, Nagyrábé, 
Püspökladány, Sárrétudvari térsé-
gében.              Ár: 50 ezer Ft/ha. Tel.: 
06/70-370-1149.

Festést, mázolást, tapétázást, gipsz-
karton szerelést, ipari műgyantá-
zást és egyéb építőipari kivitelezést 
vállalok. Tel.: 06/70-530-0852.

Szárzúzóval munkát vállalok. Tel.: 
06/20-316-0136.

Értesítem a tisztelt lakosságot, hogy 
az üvegező műhelyemet áthelyez-
tem a Szent István sgt. 9 szám alól 
a Karcag, Szent István sgt. 14. szám 
alá. Sári Mihály üvegező, Tel.: 06/30-
219-6813.

ABLAK-AJTÓCENTRUM: Rehau pré-
miumkategóriás német termékek a 
piaccsarnok bejáratánál. Rövid ha-
táridővel precíz, pontos beépítés, 
ingyenes felmérés, egyedi mére-
tek. Tel.: 06/30-690-8810 és  06/30-
322-7167.

Berekfürdői ápolónő szállást és se-
gítséget nyújt gyógykezelésre érke-
zőknek. Tel.: 06/30-540-1088.

APRÓHIRDETÉS

Tisztelt Hirdetőink!

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 

HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 

FELELŐSSÉGET NEM 

VÁLLAL!

Az Orgonda Agrár Kft. föl-
det bérelne, és vállal növény-
védelmi szaktanácsadást és 
szakirányítást. 

Tel.: 06/30-785-0690.

NŐI TORNA
a Szent Pál Marista Általános 
Iskola tornatermében. 
Kezdés: szeptember 7-én 18:15-kor. 

Tel.: 06/59-311-982 (este)
Csontosné Sziszi
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SPORT

Június első hetében bajnok-
ként utaztak haza Budapest-
ről a refisek a katolikus isko-
lák országos döntőjéről, aho-
vá, mint tiszteletbeli tagok 
kaptak meghívást, augusz-
tus végén pedig már Euró-
pa egyik legnagyobb röplab-
dás seregszemléjén vagyunk 
túl. Az első napon, Balmazúj-
városon, Derecskén és Kabán 
egy-egy lány, míg Debrecen-
ben öt lány és három fiúcso-
port mérkőzéseire került sor, 
majd a második és a harma-
dik napon a keresztmérkőzé-
seket és a helyosztókat a deb-
receni TÁG-ban játszották. A 
nemzetközi tornán 32 lány- 
és 12 fiúcsapat mérkőzött a 
legjobb helyezésekért, ahol a 
karcagi fiúk a 6. helyen zár-
tak. Együttesünk előzetesen 
Sri Lankával, Portugáliával és 
a TÁG-al került egy csoport-
ba, de minek utána az ázsiai 
együttes nem kapott beutazá-
si vízumot, így őket a csoport-

ban a Dunaferr „B” csapata 
helyettesítette. Sikerrel vettük 
a csoportmérkőzéseket, ahon-
nan továbbjutottunk, játszot-
tunk egy izgalmas keresztjáté-
kot, a helyosztókra pedig már 
elfelejtettünk mindent, amit 
eddig megtanultunk a röplab-
dáról.

C s o p o r t m é r k ő z é s e k : 
Karcag-TÁG 0-2, Karcag-
Esmoriz „B”(portugál) 2-0, 
Karcag-Dunaferr „B” 2-0.                     
A legjobb három közé jutá-
sért: Karcag-DEAC (Debre-
cen) 1-2 (63-62). 

A 4-6. helyért: Oradea 
Bihorul (román)-Karcag 2:0, 
TÁG-Karcag 2-1.

A nemzetközi torna vég-
eredménye:

1. DEAC „B”, Magyaror-
szág; 2. Dunaferr „A”, Ma-
gyarország; 3. VK KDS Sport 
Kosice, Szlovákia; 4. LPS 
Bihorul Oradea, Románia; 
5. Tóth Árpád Gimnázium, 
Magyarország; 6. Karcagi 

Nagykun Reformárus Gim-
názium, Magyarország; 7. 
Tianjin Hong Tian Ma Sport 
Club, Kína; 8. Magyar vá-
logatott; 9. Esmoriz Ginásio 

Clube „B”, Portugália; 10. 
Esmoriz Ginásio Clube „A”, 
Portugália; 11. DEAC „A”, 
Magyarország; 12. Dunaferr 
SE „B”, Magyarország. A tor-

na legjobb 6 fős válogatott ke-
retébe bekerült a karcagi Ko-
vács Martin, ezúton is gratu-
lálunk neki.

MAJOR

A TIBHAR Kupa, 
Balatonfüred

Ezen a rangos nemzetközi 
veterán versenyen tizennégy 
nemzet versenyzői álltak asz-
talhoz. A 40-50. évesek kate-
góriájában a karcagi Kovács 
Sándor és egy belga versenyző 
kiváló játékkal nyerte meg a 
párosok küzdelmét. Eredmé-
nyükhöz gratulálunk!

 
Szent István 

Kupa Nemzetközi 
Asztalitenisz Verseny

Augusztus 15-16-án immár 
huszonötödik alkalommal 
szervezte meg a Kováts DSE 
asztalitenisz szakosztálya és a 
megyei asztalitenisz szövetség 
a Szent István Kupa Nemzet-
közi Asztalitenisz Versenyt. 
Az új helyszínen, a tiszafüredi 
városi sportcsarnokban meg-
rendezett viadalon a nagyon 
erős mezőnyben a karcagi ne-
velésű, és a KDSE színeiben 
versenyző játékosok részéről is 
szép eredmények születtek.

A férfi egyéniben karca-
gi nevelésű Szepesi Bence egy 
extraligás versenyző ellen ví-
vott döntő mérkőzésen,  na-

gyon szoros küzdelem után 
lett második helyezett, a fér-
fi egyéniben ugyanakkor dr. 
Hubert Attila a legjobb nyolc 
közé jutott.  

A férfi párosok versenyé-
ben a dr. Hubert Attila- Sze-
pesi Bence, illetve a Gacsályi 
István - Kovács Sándor alkot-
ta párosok bronzérmesek let-
tek. Az ifjúsági korcsoportban 
a fiúk küzdelmében  Szepesi 
Bence az első, Dobrai István 
pedig a harmadik helyen vég-
zett. Nagyon szépen szerepel-
tek a serdülő fiúk, akik között 
Dobrai István egyéniben a 
harmadik, a Dobrai István – 
Czombos Bence páros a má-
sodik helyet szerezte meg.

Alkotmány Kupa
Karcag, 2015. augusztus 20.

A Kováts DSE asztalitenisz 
szakosztálya által augusztus 
20-ára, a Sportcsarnokba meg-
hirdetett rangos asztalitenisz 
verseny iránt most sem ma-
radt el az érdeklődés, de mivel 
a Kelet-Magyarországot elérő 
intenzív esők több csapat uta-
zását is hátráltatták, a rendez-
vény néhány órás „csúszással” 
kezdődött. Végül negyven-
három nevezés érkezett, és ti-
zenegy település ill. sportegye-

sület (Nyíregyháza, Szolnok, 
Debrecen, Miskolc, Hajdúbö-
szörmény, Apagy etc.) sporto-
lói mérték össze erejüket és tu-
dásukat. A verseny legrango-
sabb résztvevője a nyíregyházi 
Laskai Írisz volt, aki korosztá-
lyában, az újonc lányok között, 
országos ranglistavezető a ser-
dülők között pedig a legjobb 
tíz között versenyez.

A karcagi versenyzők eredményei:

Újonc fiú kategória: Dobó Ist-
ván (Kováts DSE, Karcag)      
I. helyezés

NB-s versenyzők: Imrei Ferenc 
(Kováts DSE, Karcag) I.

Amatőr ffi.: Nyíri László (Kováts 
DSE, Karcag) III. 

Férfi páros: Nyíri László – Se-
bők János (Kováts DSE, 
Karcag) III. helyezés

- A jó hangulatú versenyen, 
rendkívül színvonalas mérkőzé-
seket láthattunk. Úgy érzem al-
kotmányunk méltó megünnep-
lése volt ez az esemény - foglal-
ta össze a versenynapot Csornai 
Csaba, a rendező szakosztály el-
nöke. - Köszönjük támogatóink 
segítségét, és hálásan köszönöm 
a rendezésben és a szervezésben 
közreműködők munkáját.

Elek György

Hatodik helyen végeztek a refista fiúk az Eötvös-kupán
R Ö P L A B D A

KNRG: Zsembeli Zsadány, Harsányi Márk, Laboncz János, Karas Lajos, Házi Gyula, Zsembeli 
Zsombor, Kovács Martin, Erdős Adrián, Ferenczi Gábor. A kép a portugál röplabdásokkal készült 

a csoportmérkőzések után.

Éremeső a városi szakosztályban
A S Z TA L I T E N I S Z

Magyar Kupa 
Megyei selejtező I. forduló

Tiszapüspöki - Karcag 2-5
Karcag: Agócs-Németh E., 
Orosz, Szőke R., Daróczi, Szí-
vós G., Varga Z., Kocsis, Ró-
zsa, Hamar, Balogh J.
Cserék: Balogh Cs., Kupai D., 
Majláth.
Orosz István: Megérdemelten 
jutottunk tovább, ilyen gól-
aránnyal is. 

B.I.

Bajnoki rajt a 
labdarúgóknál

U16 Kiemelt megyei bajnokság
Tószeg KSE – Karcagi SE 0:11 (0:6)
Karcagi gólszerzők: Balla Gergő 
(3), Kiss László, Farkas Alexan-
der (4), Szabó Imre, Katona Ti-
bor (2)
Edző: Szőke Róbert
 
U19 Kiemelt megyei bajnokság
Tószeg KSE – Karcagi SE 1:5 (1:2)
Karcagi gólszerzők: Szabó 
Erik, Balogh Csaba, Balogh 
Dávid, Szajkó Gergő, Fábián 
Krisztián
Edző: Nagy Gábor Robin
 
U14 NB II. Észak-Kelet
Karcagi SE – Debreceni SI 0:9 (0:6)
Edző: Varga János (mb)
 U15 NB II. Észak-Kelet
Karcagi SE – Debreceni SI 2:8 (2:3)
Karcagi gólszerzők: Ónodi János (2)
Edző: Varga János

Fotónk az Alkotmány Kupán készült


