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KARCAGI
HÍRMONDÓ

„TÁRT KAPUS” sportlétesítmény 
Karcagon szeptember végéig

Ingyenes sportolási lehetőség a gimnázium melletti 
sportpályán az alábbi időpontokban: 
kedd – péntek:   15. 00 – 20. 00 óra
szombat – vasárnap:   9. 00 – 12. 00,  15. 00 – 20. 00 óra
hétfő :   szünnap. 

Érdeklődjön személyesen a sportpályán a fenti időpon-
tokban, vagy személyesen illetve telefonon a Sport Szolgál-
tató Központban (59/311-945). 

2008. szeptember 4-7-ig – immár hagyomá-
nyosan – Karcag város testvértelepülése, Szé-
kelykeresztúr kézilabdás lányai látogattak el 
városunkba. Szombaton barátságos mérkő-
zést játszottak a keresztúri lányok Berekfür-
dő és Kunhegyes csapataival. A tornát a szé-
kelykeresztúri csapat nyerte meg. 
Ezúton szeretnénk megköszönni a Karcag Vá-

rosi Önkormányzatnak; Nagy János vállalko-
zónak és a Sárga Ház étterem dolgozóinak; D. 
Nagy László „Kemény apukának” és feleségé-
nek; Fodor Miklósnak, a Nagykun Víz- és Csa-
tornamű Kft. igazgatójának valamint a Kem-
ping dolgozóinak a lányok vendéglátásához 
nyújtott segítségét. Martin Lajos bácsinak kö-
szönjük a felajánlott kézilabdát. 

A kalászosok utáni tarló-
hántás már csaknem kész, 
ugyanakkor folyamatban van 
a még kinn lévő napraforgó, 
hibridkukorica, indiánrizs és 
az olajtök betakarítása – tud-
tuk meg szerdán Szőke Sán-
dorné falugazdásztól.

A 3641 hektáron vetett nap-
raforgó termésátlagát hektá-
ronként 2,5 tonnára becsül-
ték annak idején, manapság 
már 345 hektáron megtör-
tént a betakarítása, lényege-
sen jobb eredménnyel, 3,2 t/h 
átlaggal. Kukorica 3495 hek-
táron díszlik a határban, eb-
ből 1060 hektár a hibridkuko-
rica. A hét közepéig még csak 
az utóbbi betakarítása kezdő-
dött meg, szerdáig 250 hektár-
ral készültek el, termésátlagot 

egyelőre nem tudunk, de ku-
koricából 4,7 t/ha volt az elő-
zetes becslés.

Rizst, pontosabban indián-
rizst egyedül a Cserhát Kft. 
vetett 282 hektáron. Eddig 180 
hektárról takarítottak be 1,06 
t/hektáros átlaggal. Az olaj-
tököt – 341 hektáron van be-
lőle – még csak most kezdték 
a földeken egy csomóba hal-
mozni, a valóságos betakarí-
tás ezután kezdődik. A hagyo-
mányos kukorica betakarítá-
sa még el sem kezdődött, úgy-
hogy akár október vége felé is 
járhat majd az idő, mire min-
den bekerül a földekről.

Szépen halad a tarlóhán-
tás. A kalászosok után maradt 
12.727 hektárnyi tarló 80 %-
ával már elkészültek és 3210 

hektáron a magágy előkészítés 
is befejeződött, az 1.100 hek-
tárra tervezett őszi káposzta-
repcéből pedig 769 hektáron a 
földbe került a mag, és jól jött 
rá a hét eleji 5-6 milliméternyi 
eső is. Az újabb gazdasági év-
ben egyébként 7.100 hektárra 
őszi búzát, 980 hektárra őszi 
repcét, 207 hektárra rozsot, 
250 hektárra tritikálét tervez-
nek a gazdák.

A falugazdász asszony fel-
hívja a figyelmet arra, hogy 
azon termelőknek, akik agrár-
környezeti programban van-
nak, az ötödik évre – 2008. 
szeptember 1. és 2009. má-
jus 31. között – talajvizsgála-
tot kell készíttetniük akkredi-
tált laborban.
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Az Országos Rendőr-fő-
kapitányság és az Országos 
Polgárőr Szövetség alapítot-
ta azt a közlekedésbizton-
sági versenyt, amelynek or-
szágos döntőjére az elmúlt 
hé ten került sor Zalaeger-
szegen. A versenykiírás pol-
gárőrök részére szól, vagyis 
a 86 ezer magyarországi pol-
gárőr közül bárkinek meg-
adatik a lehetőség a részvé-
telre és a vándorkupa elnye-
résére. Az országos döntőt 
természetesen megyei dön-
tők előzik meg, és a megyék 
két legjobbja utazhat az or-
szágos döntőre, ők ketten, 
mint csapat képviselik a me-

gyéjüket, de egyéni verse-
nyekben is részt vesznek.

A 2008. évi megyei verseny 
győztese a karcagi Horvá-
th Sándor és a rákócziújfalui 
Varga Sándor lett.

Horváth Sándor (41) öt éve 
polgárőr, főállásban a karca-
gi mentőállomás gépkocsive-
zetője, másodállásban gép-
járművezető-oktató, úgyhogy 
neki igazán testhezállók vol-
tak a közlekedési ismeretek-
ből, egészségügyi ismeretek-
ből (Andics-féle elsősegély-
nyújtásból) illetve a polgár-
őrök szolgálati kézikönyvéből 

Felhívás véradásra
A Vöröskereszt területi csoportja szervezésében 2008. 

szeptember 19-én (pénteken) 8-13 óráig a Déryné Műve-
lődési és Ifjúsági Központban véradást szervezünk.

Mindenki segítségére számítunk!
Vöröskereszt

Karcagi szervezete 

Szeptember 8-án, 15 óra 38 perckor kezdte meg a vonulást 
Karcag I. és a Karcag Gyorsbeavatkozó gépjármű 7 tűz-

oltóval Karcag külterületére, az ún. „régi 4-es” útra, ahol 
egy Suzuki és egy Opel típusú személygépkocsi ütközött 
frontálisan. Az eset során 2 fő súlyos sérüléseket szenve-
dett, egyikük beszorult a roncsolódott járműbe. Őt a tűz-
oltók feszítő-vágó berendezés segítségével kiszabadították, 
majd átadták a mentőknek. A műszaki mentés idején tel-
jes pályás útlezárás volt az érintett szakaszon. A tűzoltóság 
további hírei a 3. oldalon olvashatók

Baleset a Kisújszállási úton

Közlekedésbiztonsági verseny

Megyénk hozta el 
a vándorkupát

Folytatás a 4. oldalon

Jól haladnak az őszi munkákJól haladnak az őszi munkák
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Közéleti szilánkok
Szigorúan 

ellenőrizetlen 
vagonok és 

nyomozások
Úgy látszik, az a régi keletű mon-

dás; miszerint parázson és mozdo-
nyon kívül minden mást el lehet lopni, 
lassan érvénytelenné válik. Elképedve 
hallhattuk, hogy kétezer vasúti kocsit 
(természetesen mindegyik vasszer-
kezetű volt) kiselejtezett a MÁV Car-
go és eladták hulladék vasnak. Köz-
tük számos olyat is, amelyet javítással 
még futóképessé lehetett volna ten-
ni. Ráadásul ebben az eladásban ben-
ne voltak a legnagyobb Cargo vezé-
rek. Aki egy kicsit is ismeri a MÁV hie-
rarchiáját és azt, hogy a vasúti kocsik 
nyilvántartásának és a kiselejtezésnek 
milyen szigorú szabályai – pontosab-
ban - utasításai vannak, bizony fölöt-
tébb elcsodálkozik. De a laikusokban 
is fölvetődhet rögtön a kérdés; ennyi 
vagon azért csak nem tűnhet el úgy, 
mint tű a szénakazalban. Miközben 
egyes vasutas szakszervezetek sztráj-
koltak, érdekes módon egyetlen egy 
olyan kisebb beosztású, kocsirende-
zéssel, árufuvarozással stb. megbízott  
dolgozó nem mondta a szakszerve-
zeti vezetőknek, hogy itt valami azért 
nincs rendjén. Bár lehet, minden sza-
bályosnak látszott, „le volt papíroz-
va”. Azért valami mégis csak lehetett, 
mert az akkori SZDSZ-es gazdasági és 
közlekedésügyi miniszter, Csillag Ist-
ván, állítólag folytatott nyomozást az 
ügyben, de semmi komolyabb ered-
ményre nem vezetett, nem állapítot-
tak meg törvénysértést ill. bűncselek-
ményt. Az is furcsa, hogy most viszont 
igen, és egy MSZP-s képviselő tett fel-
jelentést. Vélhetően nem önszántából. 
Vagy ki tudja? Elég homályos a dolog. 
Mindenesetre, lehet, hogy csak azt a 
látszatot akarják fölerősíteni a közvé-
leményben, mintha tényleg nagyon 
komoly ellentétek lennének a két párt 
között. Valószínűleg a kommunikáci-
ós taktika egyik eleme; föllépés a kor-
rupció és a visszaélések ellen, legyen 
az akár a volt liberális partner hibájá-
ból bekövetkezett cselekmény. Szóval, 
rejtélyesek ezek az ellenőrizetlen va-
gonok, ugyanúgy, mint az ebből szár-
mazó vagyonok. (Érdekes ez a magyar 
nyelv; vagon, vagyon. Csak egy más-
salhangzó az eltérés, de az első szó a 
második jelzőjeként is használható.) 
Fölvetődik persze az a kérdés is, hogy-
ha egy ilyen méretű és súlyú cselek-
ményt csak évek múltával lehet ki-
nyomozni, akkor bizony baj van a nyo-
mozásokkal is. Most hallom, hogy 
Szilvásy György titokminiszter nyara-
lója ellen elkövetett támadás nyom-
ravezetőjének 5, azaz öt millió forin-
tot ajánlottak föl. Csak hát, az a bökke-
nő, még a BRFK Teve utcai székházára 
lövöldöző(ke)t sem találják. Hány nap 
is telt el azóta? Arról nem is beszélve, 
mit gondoljon az egyszerű állampol-
gár, ha a rendőrpalotára lövőt nem ta-
lálják, akkor netán az ő házára véletle-
nül rálövő maffiózókat megtalálják?

- ács -

HÍREK
A Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központ hírei

Kedves Vendégeink!
Szeptember 1-jétől a Tourin-

form Iroda bezár, ennek elle-
nére a kiadvány értékesítése 
zavartalanul működik.

Felhívjuk Vendégeink fi-
gyelmét, hogy Dr. Egri Má-
ria: Györfi Sándor című mo-
nográfiája itt megvásárolha-
tó!

Váltson bérletet a 
2008/2009-es színházi évad-
ra. A régi bérletek megújí-
tására és újak vásárlására 
szeptember 27-től lesz lehe-
tőség a Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központ Közönség-
szolgálati Irodájában, vagy az 
59/503-224-es telefonszámon.

Kedves gyerekek, fiatalok!
A 2008/2009-es tanév-

ben októbertől újra indulnak 
szakköreink, tanfolyamaink.

Keressétek a plakátokat, 
felhívásokat az iskolátokban, 
valamint a Déryné Művelő-
dési Központban.

2008. Szeptember 19-21-ig a 
Déryné Művelődési és Ifjúsá-
gi Központ II. emeleti nagy-
termében DÍSZMADÁR KI-
ÁLLÍTÁS. „Dr. Hazay Béla” 
díszmadár bemutató, nyílt 
egzóta és kanári minősítő 
szemle.

A kiállítás szeptember 19-
én (pénteken) és 20-án (szom-
baton) 9- 18 óráig, 21-én (va-
sárnap) 9-14 óráig tekinthe-
tő meg.

szeptember 16. 15.00 óra 
 Az „Európai Mobilitási Hét” megnyitása 

Görkorcsolyások, gördeszkások ügyességi 
versenye a Györffy István Általános Isko-
la előtt 

17.00 óra
 Emlékfa ültetés a városközpontban
szeptember 17. 8.00– 15.00 óra
 „Diákok a Magyar hagyományokért” Ha-

gyományőrző nap a „szélmalmi fogadó-
háznál”. Lovas-íjász bemutató, fazekasság, 
kenyérsütés

 Előzetes egyeztetés alapján osztályoknak 
óvodáscsoportoknak    06/30-636-7437

szeptember 18. 10.00- 12.00 óra
 Játékos vetélkedő környezetbarát élet-

módról óvodásoknak és iskolásoknak a 
Déryné Művelődési Központban

szeptember 19. 15.00 óra
 Kerékpáros egyéni akadályverseny a vá-

ros körül
 Nevezés a rajtnál a Városháza előtt
szeptember 20. 10.00 óra
 Egészségnap diákoknak a Kossuth téri 

parkban
 5 fős osztály csapatokat várunk
szeptember 21. 10.00 óra
 Egészségnap családoknak a Kossuth téri 

parkban
 Minimum 3 fős családi csapatokat vá-

runk

szeptember 22. 8.00 – 16.00 óra
 „Autómentes nap” a gépjármű forgalom 

elöl lezárt Kossuth téren
 Iskolák közötti játékos sportvetélkedők
 „Kerékpárosok a kerékpáros közlekedé-

sért” Kerékpárosok felvonulása a város-
ban

 Kerékpáros ügyességi és „roncsautó toló” 
verseny  az autóforgalom elöl lezárt Kos-
suth téren. 

 Jutalom kerékpár sorsolása a helyszínen 
megjelentek között

 Faültetés a városban

A programokon értékes sportszereket 
és emblémás pólókat adunk illetve sorso-
lunk ki!!!

Mindenki szeretettel várnak a rende-
zők:

Karcag Város Önkormányzata, Mező-
gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, 
Térségünkért E., Oktatási Intézmények, 
Déryné Műv. Közp.,Ipartestület, Környe-
zeti Nevelési Munkacsoport, Egészségfej-
lesztési Munkacsoport

Polgárőr Egyesület, Nagykun Környe-
zetgazdálkodási KFT, Városi Önkor-
mányzat Városgondnoksága, Varró István 
SzKI. DSE.

További információ: Pádár Tibor 
30 / 636-7437

Az Európai Mobilitá-
si Hetet hatodik éve rende-
zik meg azzal a céllal, hogy 
hosszú távon hatással lehes-
sen a mobilitással és a váro-
si közlekedéssel kapcsolatos 
kérdésekre, és javítsa az eu-
rópai polgárok egészségét és 
életminőségét.  

A minden év szeptember 
16. és 22. között megrende-
zett esemény kiváló lehetősé-
get nyújt arra, hogy az euró-
pai polgárok megismerked-
hessenek a fenntartható al-
ternatívákkal, és megértsék, 
mekkora kihívást jelent a vá-
rosoknak a viselkedésminták 
megváltoztatása és egy fenn-
tarthatóbb európai közleke-

dési stratégia megvalósítása. 
A rendezvény kapcsán elgon-
dolkodhatunk azon, hogy mi 
is a város utcáinak rendelte-
tése, és megvitathatjuk azo-
kat a konkrét javaslatokat, 
amelyek megoldást kínálnak 
a városi problémákra, köztük 
a légszennyezésre.

Mivel az európai polgáro-
kat egyre jobban aggasztja a 
belélegzett levegő minősége, 
a hetedik Európai Mobilitási 
Hetet a “Tiszta levegőt min-
denkinek” mottó jegyében 
rendezik meg. A helyi önkor-
mányzatok támogatást kap-
nak abban, hogy a levegő mi-
nőségével foglalkozó tájékoz-
tató kampányt szervezzenek, 

valamint olyan hosszút tá-
vú intézkedéseket vezessenek 
be, amelyek hozzájárulnak a 
közlekedési ágazatban kelet-
kező CO2-kibocsátás szintjé-
nek csökkentéséhez. Arra is 
nyomatékosan felhívják a fi-
gyelmüket, hogy legyen ez a 
rendezvény eszköz arra, hogy 
kialakítsák tervezett intézke-
déseiket és az állampolgárok 
bevonásával kipróbálják az új 
közlekedési rendelkezéseket.

Ne feledje: Kerékpárral és 
gyalog egészségesebb!!!

Legalább ezen a héten köz-
lekedjen  kerékpárral!!!

Térségünkért Egyesület 
Gondolkodók a környeze-

tért és az egészségért

Európai Mobilitási Hét 2008. szeptember 16-22.

Tervezett programok Karcagon

Meghívó

A Vakok és Gyengénlá-
tók Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Egyesülete 2008. 
szeptember 16-án (ked-
den) 10 órakor kistérsé-
gi információs napot tart 
tagjai részére. 

Helyszín: Karcag Városi 
Csokonai Könyvtár (Kar-
cag, Dózsa Gy. u. 29.)

Várunk szeretettel min-
denkit, aki látásfogyaté-
kossági támogatásban ré-
szesül.

Dr. Baranyi Imréné
megyei elnök

Az új tanévben 
örömmel vették birto-
kukba a Csokonai úti 
óvodába járó gyere-
kek a balesetmentesí-
tett bitumenes udvar-
részt. 

Ezúton szeretnénk 
megköszönni Dr. Fa-
zekas Sándor polgár-
mester úrnak és Pán-
ti Ildikó képviselő as-
szonynak, hogy a nyár 
elején megvalósulhat-
tak a munkálatok!

Köszönjük szépen!

A Csokonai úti 
óvodások apraja és 

nagyja
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Lángoló tanya
Szeptember 5-én, 17 óra 50 
perckor kezdték meg a vo-
nulást a karcagi egységek 
Karcag külterületére, ahol 
egy tanya épület, valamint 
a szomszédságában felhal-
mozott kazal égett. A három 
járművel kivonuló 9 karcagi 
tűzoltó segítségül hívott to-
vábbi 6 tűzoltót Tiszafüred-
ről. Az oltási munkálatok 
így is 20 óra 57 perckor ér-
tek véget.

Autó a csatornában
Szeptember 6-án, 6 óra 12 
perckor kezdte meg a vonu-
lást 7 tűzoltó 2 gépjármű-
vel Bucsa külterületére, ahol 
egy Lada típusú személygép-
kocsi a Berettyó csatornába 

csúszott. Az egységek drót-
kötél segítségével kivontat-
ták a járművet a vízből. Sze-
rencsére a járműben nem 
tartózkodott senki.

Autó az árokban
A szeptember 7-én, 9 óra 20 
perckor beérkező jelzés alap-
ján kezdte meg a vonulást a 
Karcag I. és a Karcag Gyors-
beavatkozó Karcag belterü-
letére, a Püspökladányi ut-
cába, ahol egy Opel típusú 
személygépkocsi az út me-
ni árokba borult, és a tetején 
állt meg. Az eset során sze-
mélyi sérülés nem történt. A 
kiérkező tűzoltó egységek a 
járművet áramtalanították, 
az üzemanyagfolyást meg-
szüntették, majd teljes pá-

lyás útlezárás mellett a jár-
művet visszaállították kere-
keire.

Égő tarló veszélyeztette a 
termést

Szeptember 7-én két alka-
lommal is vonultak tarlótűz-
höz a karcagi tűzoltók. Elő-
ször 10 óra 28 perckor Kar-
cag külterületére, majd 14 
óra 09 perckor Kunmadaras 
külterületére. A tűz mindkét 
esetben lábon álló termést, 
napraforgót veszélyeztetett.

A beavatkozásról fényképek 
a web.t-online.hu/kgtpk cí-
men találhatók.

TŰZOLTÓSÁG 

TŰZKAKAS

SENIOR SPORT
Sportolási és képzési lehetőség az 50 év feletti korosztálynak!

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás és a Karcagi Sportegyesü-
let - ÖTM pályázat nyerteseiként – meghirdeti ingyenes, a senior korosz-
tályt érintő programjait! Hívjuk, várjuk az 50 év feletti korosztály minden 
érdeklődőjét az alábbi sportolási, mozgási és oktatási lehetőségeinkre: 

SZEPTEMBER 15. – NOVEMBER 23.
Minden hétfőn a Városi Strandfürdőben 18.00 – 19.30 óra:

INGYENES Vizi-torna és úszásoktatás
Vezeti: Keserű Sándor testnevelő

A belépés kizárólag csoportosan ingyenes, 18.00 órakor. 
Találkozó a főbejáratnál.
Tartás és kondíciójavítás, gerinc-torna. Úszás alapismeretek!

Minden szerdán a kezdők, és minden csütörtökön a haladók számára
a Kováts Mihály Általános Iskolában 16.00 –17.00 és 17.00 –18.00 óra:

INGYENES számítógépes alapismeretek
Vezeti: Dedinszki László pedagógus

Csoportbeosztás, megbeszélés az első alkalommal.
Nem tudja mi mit jelent a mai kor számítástechnikájában! E-mailezne a 
gyermekeivel, az unokáival? Keresne az Interneten? Szeretné, ha kinyílna a 
nagyvilág? Ha igen, akkor várjuk!

Minden csütörtökön a Kováts Mihály Általános Iskolában 
16.30 –18.00 óra

INGYENES asztaliteniszezési lehetőség
Vezeti: Péter László edző

Kezdők, haladók külön asztalon. Szakképzett tanácsadás, edzésvezetés.
Ne csak üljön az asztalnál!

„A” héten, szombaton (szeptember 20., október 4., 18., november  22.) 
18.00 – 20.00 óra

TÁRSASTÁNC az IFJÚSÁGI HÁZBAN
Vezeti: Bugánné Jónás Mónika

Jöjjön és hozza hozzátartozóját, párját is magával!

„B” héten, szombaton (szeptember 27., október 11., 25., november 8.,) 
14.00 óra

SÉTA A VÁROSBAN
(nem csak 50 fölött)

Vezeti: Pánti Ildikó önkormányzati képviselő
Ruzicska Ferenc helytörténész

Találkozás a Városi Sportcsarnok előtt. 
Alkalmanként képzett szakember előadásával.

Gyermek és ifi horgászok 
versenye

Három héttel a felnőttek versenye után, a gyermek és if-
júsági korú tagok részére is megszervezte a szokásos évi 
halfogó versenyt a Nagykun Horgász Egyesület. A hétvégi 
szép idő sokakat a vízpartra csalt, a versengésre most két-
szer annyian jelentkeztek, mint tavaly. A gyermek korosz-
tály mutatkozott a vállalkozó kedvűbbnek, mert közülük 
39-en, míg az ifjúságiak közül négyen neveztek.

Eredmények: 1. Csorba Dávid (3310 p.), 2. Raczkó Dániel 
(3260), 3. Kapalyák László (2130), Gyermek: 1. Jobbágy Sán-
dor (5660 p.), 2. Balázs Zoltán (4740), 3. Kertész Imre (3860), 
4. Vályi-Nagy Norbert (2520), 5. Horváth Dávid (1940), 6. Ju-
hász Erik (1670), 7. Baga Béla (1620), 8. Kustár Gergely (1400), 
9. Barta Richárd (1330), 10. Orvos-Nagy Zoltán (1260).
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Köszönjük
A Karcag Városi Önkormányzat névében ezúton köszö-

nöm meg a XVII. Nagykunsági Kulturális Napok szerve-
zésében és eredményes lebonyolításában résztvevő több 
száz szervező, szponzor és közreműködő munkáját, tá-
mogatását, fellépését. További munkájukhoz sok sikert, jó 
erőt, egészséget kívánok!

Dr. Fazekas Sándor 
polgármester, országgyűlési képviselő

A kórház épületének felújítá-
sa a terveknek megfelelően, 
jó ütemben halad, s amint a 
munkálatokat irányító szak-
ember mondotta, a határidőt 
tartani fogják. A kórház kül-
sejében már ma is nehezen 
hasonlítható egy évvel koráb-
bi önmagához – a régi kopott 
épület helyett egy modern 
felépítmény néz ránk. De a 
munkaterület bejárásakor el-
hangzottakból és azt követő-
en a dr. Tóth Katalin főigaz-
gatóval készült interjúból elő-
harsánykodik a régi igazság, 
hogy „nem csak a szép ház a 
fontos!” Nem ám! Úgy látszik 
azonban a belső megújulás, a 
bútorok és a műszerek revízi-
ója és cseréje során nem köve-
ti a külső megújulást.

- Hát igen, a szép épüle-
ten belül maradnak a kopott 
ágyak, a szekrények – ám az 
máig „csak” esztétikai prob-
léma – véli dr. Tóth Katalin. 
- A legnagyobb bajt az okoz-
za, hogy olyan orvosi mű-
szerek mennek tönkre, egyik 
pillanatról a másikra, amiket 
pótolni nem tudunk és a be-
szerzésük a jelen gazdasági 
helyzetben komoly problémát 
okoz. A költségvetésünkben 
nincsen fedezet a pótlásuk-
ra. Ilyenek például a vastag-
bél illetve gyomortükrözés-
hez szükséges eszközök, amik 
a mindennapi betegellátásban 
nélkülözhetetlenek. Ugyan-
ez a kategória a szívultrahang 
készülék vizsgálófeje, amely 
nélkül nem lehet egy infark-
tus utáni állapotban lévő be-
teg állapotáról korrekt szak-
mai véleményt adni. Azt is 
nyugodtan mondhatjuk, enél-
kül nem létezik Magyarorszá-
gon kardiológiai járóbeteg-
ellátás. És a sort jócskán le-
hetne folytatni, hiszen most, 

hogy a menedzsmenttel átte-
kintettük az intézmény tár-
gyi eszköz készletét, látható 
lett, hogy a műszerek 70 %-a 
nullára amortizálódott. Azt 
pedig csak érintőlegesen em-
lítem, a nem orvosi berende-
zések is kopnak. A napokban 
jelezték a járóbeteg-ellátásról, 
hogy négy nyomtató meghi-
básodott. Ezeket, úgy tűnik, 
meg sem tudjuk javíttatni.

- Hány éves műszerekről 
van szó?

- Vannak közöttük olyan 
aggastyánok, amelyek a kór-
ház indulásakor költöztek be 
az épületbe.

- Az egészségügyben mindig 
hangsúlyozzák, úgy értem a 
gyógyításban a megelőzést, az 
odafigyelést, hogy időben ész-
lelni stb. A felszerelés esetében 
ezt nem alkalmazzák?

- Azt is figyelembe kell 
venni, hogy az egészségügy-
ben a költségrobbanást ép-
pen ezeknek a műszereknek a 
gyors fejlesztése okozta, ame-
lyek révén a betegellátás lehe-
tőségei is megnőttek. A fejlő-
dés már ott tart, hogy ami-
kor ezek a műszerek kijön-
nek a gyárból, egy-két hónap 
múlva már elavultnak tekint-
hetők, mert újabb berendezé-
sek jelennek meg – természe-
tesen még drágábban. A kor-
szerűbb műszerekkel sokkal 
jobb lenne a betegek ellátása, 
ha a beszerzésük megoldha-
tó lenne. Az ön által említett 
megelőzést pedig bizonyára 
az anyagiak nem tették sem 
lehetővé, sem hatékonnyá. 

- Lehet-e tenni valamit a 
mostani helyzetben? Igénybe 
vehető-e például alapítványok 
segítsége, hiszen több más ma-
gyarországi kórházban is mű-
szerek tucatjait szerezték be 
ilyen úton, sőt sok műszer az 

alapítvány tulajdonában volt, 
így használta az intézmény. 

- Alapítványok szerencsé-
re a mi kórházunkban is mű-
ködnek. Ilyen egyrészt a Ká-
tai Gábor Alapítvány, más-
részt az egyes szakmákon 
belül is létrehozták az alapít-
ványokat, például a gyermek-
osztálynak van ilyen jól mű-
ködő alapítványa. Ezeken ke-
resztül sok támogatást kap 
a kórház, de a szóban forgó 
problémák, illetve költségek 
olyan kiadások, amiket nem 
tudunk egyértelműen áthá-
rítani az alapítványokra… 
Egyelőre eléggé bizonytalan, 
hogy miképpen oldható meg 
a műszerkészlet pótlása. Az 
ilyen célra kiírt pályázatok 
ritkák. Az elmúlt három hó-
napban nem jelent meg olyan 
központi pályázat, amiből 
műszert lehetett volna besze-
rezni. Az OEP finanszírozás 
valójában csak a betegellátás-
ra vonatkozik és sokszor még 
azt sem fedezi, nemhogy a 
műszerek cseréjét. A fenntar-
tó önkormányzattal termé-
szetesen naprakész a kapcso-
latunk. A képviselő-testület 
és polgármester úr ismerik a 
problémát, és az önkormány-
zat keretei között igyekeznek 
is segíteni. Az önkormány-
zati költségvetésnek azon-
ban megvan a maga szűkös-
sége, ami miatt nehézkes át-
irányítani a forrásokat. A te-
rületi ellátói kötelezettségünk 
szerinti önkormányzatok ve-
zetőit és testületeit szeret-
nénk majd meghívni a teljes 
átadásra és hát nem csak az 
örömeinkkel, hanem a gond-
jainkkal is szeretnénk meg-
keresni őket.

- Reméljük, sikerrel. Köszö-
nöm a beszélgetést!

Elek György  

Elaggott műszerpark
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„Hovate” I. Nagykunsági Leader 
Expo

2008. szeptember 13. 
Túrkeve, Táncsics u. 16. Művelődési Intézmény

Főrendező: Túrkevéért alapítvány

Társrendezők: Művelődési Intézmény és Könyvtár
 Falvak Kulturájáért Alapítvány és Kultúra Lo-

vagrendje - Budapest
 Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonpro-

fit Kft.

Tájak, emberek, kulturális és 
kulináris értékek

8:30 Protokoll, megnyitó
 Egressy Béni Zeneiskola növendékeinek köszöntője
 Bácskai Bertalan túrkevei festőművész kiállításá-

nak megnyitása
 Kőszegfalviné Pajor Klára – Sombathely - múl-

tunk, jelenünk, a népművészek világa…
9:00  Üzleti fórum, leader konferencia, vállalkozások, ci-

vilek szerepe településük fejlesztésében
9:00  Dr. Balogh János tájökológiai vetélkedő
 Kirándulás Ecsegpusztára, a Balogh János emlék-

helyre
11:00-14:00 XXXI. Állategészségügyi Szakmai Nap. Élel-

miszerbiztonság ma, élelmiszerlánc-biztonsági és 
ellenőrzési törvény alapján

 Előadók: Dr. Bognár Lajos országos főállatorvos-
helyettes FVM

 Dr. Kocsner Tibor főosztályvezető FVM
12:00-15:00 Pásztor és táj-jellegű ételek bemutatója
15:00 Pásztor és táj-jellegű ételek versenyének, valamint 

tájökológiai vetélkedő eredményhirdetése
15:30-20:00 óra között kulturális program

Dr. Szabó Zoltán

Nevezési lap

Név: Telefonszám:

Kategória (Kérjük jelölje x-szel!)

Középiskolás Felnőtt

Iskola:

Osztály:

A választott mű szerzője, címe: Wass Albert:

A Városi Csokonai Könyvtár Wass Albert 
születésének 100., halálának 10. évforduló-
ja alkalmából vers-, és prózamondó versenyt 
hirdet a középiskolás és a felnőtt korosztály 
számára (értékelés és díjazás korosztályon-
ként). Nevezni bármely Wass Albert művel 
vagy műrészlettel lehet. Az előadás időtarta-

ma nem lehet hosszabb 10 percnél. A verseny 
időpontja: 2008. október 15. 15 óra.

A nevezési lapokat a Városi Csokonai 
Könyvtárba kérjük eljuttatni 2008. október 6-
ig!

Hangyási Tiborné
igazgatóhelyettes

Városi Csokonai Könyvtár

Vers-, és prózamondó verseny

Még a nyárelőn, a Kunhalom 
Polgári Körrel jártam kinn a 
Kecskeriben, a Bene-tanyán, 
a Pusztai Róka Nomád Ha-
gyományőrző Egyesület téli és 
nyári szállásán. Akkor, a ven-
déglátás és a táborra készülő-
dés közepette mondotta Bene 
Sanyi, hogy Németországba 
készülnek megmutatni  a ka-
landozó magyarok íjas-lovas 
tudományát. A múlt héten, az 
őszeleji csendességben ugyan-
abban a szép kis tanyában be-
szélgettünk. Többek között 
Németországról is.

Az útnak és a németorszá-
gi fellépésnek az előzményé-
hez hozzátartozik a Hortobá-
gyi csikós-számadó Garai La-
jos is. Ő találkozott Mátán a 
német szervezőkkel és ajánlotta 
figyelmükbe a karcagi íjászcsa-
patot. A szervezők pedig a né-
metországi Memmingen városa 
nagyszabású múltidéző rendez-
vényére kerestek vendégharco-
sokat. Tudni kell, hogy a har-
mincéves háború szörnyűséges 
időszakában a híres (Albrecht 
Wenzel Eusebius von) Wal-
lenstein tábornok egyszer be-
vonult Memmingen városába, 
ahol a tábornok és csapatai je-
lenléte hosszú ideig tartó békét 
eredményezett. Ezt az ottaniak 
a mai napig igen nagyra értéke-
lik és emlékezetére négyéven-
ként, a hazai visegrádi palota-
játékokhoz hasonló, korhű ha-
ditornát rendeznek. A torna tíz 
napig tart és inkább a 17. szá-
zad harcosai mutatkoznak be, 
tehát ágyúk dörögnek, kanócos 
meg kováspuskák ropognak a 
lándzsák, alabárdok és  hosszú, 
egyenes lovassági kardok kö-
zött. A város erre a pár napra 
17. századivá lesz, a kijelölt hely-
színeken korhű ruhákban jár-
nak, fatálakból esznek, lehető-
leg a korra jellemző ételeket tá-
lalnak fel és kupákból meg tül-
kökből isszák a sört, a bort meg 
az üdítőt. A hadibemutatókra 

a németországi hadfiak mellett 
felvonulnak a francia és angol 
hagyományőrzők, no és min-
dig van valami különlegesség 
is. Négy éve kozákok adtak íze-
lítőt a tudományukból, az idén 
pedig a Pusztai Róka harcosai: 
Tóth Krisztián, Mészáros Lász-
ló, Szemerányi Attila, Lajtos 
Katalin, Somfai Katalin, Bene 
Sándor, Lázár Botond (Kalota-
szeg), Balogh Péter (Nagykörű), 
Leidinger Dániel (Pomáz) és Si-
pos Balázs (Mátranovák) káp-
ráztatták el az érdeklődő és há-
lás közönséget. A csapat termé-
szetesen „nyugati portyá”-nak 
emlegeti a bemutatkozást, ami 
kellően érzékeltette az ősök há-
borúzási szakismereteit, még-
is amolyan 21. századi portya 
volt ez, hiszen a nyolc ló kami-
onban tette meg az utat Bajor-
országig (Memmingen 90 kilo-
méterre van, Münchentől nyu-
gatra), a harcosok pedig sze-
mélyautóval érkeztek. Szállást 
egy tornateremben kaptak és 

ahogy Mészáros Laci említette, 
igazán sajnálták, hogy a jurtát 
nem vitték, mert a középkori 
hangulatba a tornaterem nehe-
zen volt beilleszthető. A múlt-
idéző fesztivál karneváli felvo-
nulással vette kezdetét, azután 
tíz napig meg sem állt. Már a 
felvonulást legalább ötvenezer 
ember nézte meg és a bemuta-
tók helyszínéül kijelölt aréná-
ban is július 27- - augusztus 3. 
között mindennap teltház előtt 
folyt a harci csetepaté. A ma-

gyarok tudománya, és fohászt 
(„a sagittis Hungarorum libe-
ra nos Domine!”) ihlető nyilai 
most nagy sikert arattak, bár – 
mondják a Pusztai Róka tagjai 
– már az nagy ovációt keltett, 
amikor egy német lovas végig-
száguldott az arénán. A csapat 
igyekezett is minél jobbat, szín-
vonalasabbat nyújtani és végté-
re is a tíz nap nagyon jól sike-
rült. A sok-sok gyakorlás alatt 
szerzett állóképességnek most 
igazán helye volt, mert minden 
nap délután kiléptek a küzdő-
térre, és aztán még ellátni a lo-
vakat és hát azt is illett megmu-
tatni ott, hogy hogyan is mu-
latnak a magyarok. Reggel idő-
ben kelni, mert lovas embernek 
a ló az első, aztán gyakorlás – 
úgyhogy a régiséget idéző por-
tya mellett az erősen jelenkori 
ízű „edzőtábor” meghatározás 
is ráillik a németországi bemu-
tatkozásra. Sikeres volt! Hagyo-
mányőrzőinkről még Mem-
mingen polgármestere is meg-

emlékezett a záró állófogadás 
alkalmával. Mondván, hogy 
aki látta őket, nem csodálkozik, 
hogy olyan távoli országokba is 
eljutottak annak idején. Bene 
Sanyi hozzáfűzött a beszámoló-
hoz még valamit: a meningeni 
lelátóról németországi magya-
rok is figyelték őket. Gyakran 
lehetett hallani egy-egy lelkes 
biztatást: „Hajrá magyarok!” És 
mint mondja: ez fantasztikusan 
jó érzés volt.

Elek György

Jelentés a nyugati portyáról

összeállított versenyfelada-
tok. (Az első napon ugyanis 
elméletből, a második napon 

gyakorlatból folyik a küzde-
lem.) Az összesített eredmé-
nyek Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei polgárőreinek győ-
zelmét hozták, akik szépen 

teljesítettek az egyéniben is. 
Varga Sándor hibapont nél-
küli vezetéssel szerezte meg a 
gyakorlati verseny egyéni el-
ső helyezését. Horváth Sán-

dor az egyéni összetettben (1 
pont hátránnyal) a második 
helyen végzett. Az eredmé-
nyekhez gratulálunk.
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Folytatás az 1. oldalról

Közlekedésbiztonsági verseny
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A népmese napja
Remélem, hogy a 29. szám-
ban megjelent meserész-
let felismerése nem okozott 
nektek nehézséget, és Bene-
dek Elek születésnapján so-
kan ünnepelhetünk együtt 
a Városi Csokonai Könyv-
tár Gyermekkönyvtárában 
(a játék feltételeit a hivat-
kozott számban olvashatjá-
tok).

Szabó Péterné
gyermekkönyvtáros

2. részlet
Gondolkozik egy kicsit a leány, azzal kifordul az aj-

tón, megy a konyhába, ott a szakácsnétól kér két szitát. Az-
tán megy az udvarra, ott éppen röpködött egy sereg galamb, 
megfogott egyet, a két szita közé tette, s úgy ment fel a király 
színe elé.

- Itt van, felséges királyom.
Fogja a király a két szitát, hogy megnézze, mi van benne. 

Abban a pillanatban a galamb kirepült.
- Na lássa, felséges királyom, hoztam is, nem is, volt is, 

nincs is.

2006 novemberében a Ma-
gyar Tudomány Ünnepe al-
kalmából Karcagon konferen-
ciát rendeztek a nagykunsági-
ak Bácskába való kitelepülé-
sének évfordulója alkalmából. 
A téma szakavatott kutatói-
nak előadásai most nyomta-
tásban is megjelennek.

A téma kifejtésének elméleti 
alapjául dr. Szilágyi Miklós, a 
tudományok doktora és dr. Ba-
gi Gábor kandidátus előadásai 
szolgáltak. Szilágyi Miklósnak 
a kötetben megjelenő „A nagy-
kunságiak Bácskába települé-
sének és az alföldi mezővárosi 
lakosság 18-19. századi telepes-
mozgalmainak azonosságai és 
különbségei” című tanulmá-
nya bemutatja, felvázolja azt az 
időszakot, amikor a Nagykun-
ságban, illetve a környező te-
lepüléseken a belső társadalmi 
feszültségek megnövekedtek. 
A tanulmányból megismerhet-
jük azokat az okokat, amelyek 
a lakosság egy részének kiván-
dorlásához vezettek. Bagi Gá-
bor „A nagykunsági kitelepü-
lések hatása az úrbéres vidéke-
ken” című tanulmánya szintén 
a bácskai kitelepüléshez veze-
tő okokat boncolgatja, elemzi. 
Emellett magyarázatot keres a 
folyamatra, s bemutatja a kite-
lepülés hatásait.

Dr. Bartha Júlia PhD „A 
nagykunságiak kitelepülése 
Bácskába” című tanulmánya 

felvillantja a kitelepülés folya-
matát, szól az újjászerveződő 
bácskai települések életéről. A 
tanulmány ugyanakkor kitér 
a települések mai életének be-
mutatására. Nagy Tibor isko-
laigazgató, tanár „Egy bács-
kai kun település” című ta-
nulmánya bemutatja Karcag 
testvérvárosának, Bácskossuth-
falvának (Ómoravica) törté-
netét. Ómoravica az a telepü-
lés, ahová elsősorban egykori 
karcagi lakosok települtek ki 
a XVIII. század végén. Nagy 
Tibor tanulmányában a bete-
lepülés első pillanataitól nap-
jainkig nyomon követi a főbb 

történeti eseményeket. A kö-
tet záró tanulmánya dr. habil. 
Örsi Julianna „Kapcsolatrend-
szer a nagykunsági és a bács-
kai települések között” című 
írása. A tanulmányban a szer-
ző nemcsak két város, hanem 
a két vidék folyamatos kap-
csolattartását, kapcsolatrend-
szerét mutatja be a kezdetek-
től napjainkig bezárólag.

A kötetet több, a koráb-
bi ünnepségeken és a karcagi 
konferencián készült fénykép 
egészíti ki.

Dr. Nagy Molnár Miklós
Múzeumigazgató,
a kötet szerkesztője

Kedves Leendő Előfizetőink!
Karcag Város Önkormányzata az előadások anyagát ki-

adványban szeretné megjelenteni. Ez azonban csak akkor 
lehetséges, ha a kötetet megvásárolni kívánó érdeklődők 
előfizetői lesznek a kiadványnak

Kérjük Önöket, amennyiben előfizetésükkel támogat-
ni szeretnék a könyv kiadását, a Déryné Művelődési és If-
júsági Központ Tourinform Irodájában Illyés Attilánál 
(Karcag, Dózsa Gy. u. 5-7.), Tel.: 59/503-225, email: kar-
cag@tourinform.hu szíveskedjék azt megtenni legkésőbb 
2008. október 31-ig. A kötet ára előre láthatólag 1500.- Ft 
lesz.

Az előfizetők, támogatók nevét természetesen a könyv-
ben feltüntetjük. Előre is köszönjük megelőlegezett bizal-
mukat.

A kiadó nevében:
Dr. Fazekas Sándor

polgármester, országgyűlési képviselő

A kunok Bácskában

Sorozatunk 
első aján-
lott könyve 
Ordas Iván 
(1928-1998) 
Simonyi óbes-
ter (1983) cí-
mű regénye, 
amely a ma-
gyar történelem legkevés-
bé kutatott és ismert korsza-
kába kalauzolja az olvasót. A 
Mária Terézia halálától a re-

formországgyűlések idősza-
káig eltelt ötven évet Simo-
nyi József kalandos életén ke-
resztül mutatja be. A könyvet 
olvasva, érdekes történelmi 
részleteket tudhatunk meg 
egy olyan korszakból, amely-
nek magyar vonatkozásai-
ról tényleg keveset tanítanak 
a történelemkönyvek. Kide-
rül például, hogy Simonyi, és 
Napoléon egészen közelről is-
merték egymást, megtudhat-

juk, hogy a kölcsönös tiszte-
let mellett hányszor, és hogy 
kerültek egymással szembe. 
Számos hadi eseményről is 
bővebb képet kaphatunk, és 
nem utolsó sorban a regény 
központi figurájának kalan-
dos életét is megismerhetjük. 

Egyáltalán nem száraz tör-
ténelemkönyvről van szó, ha-
nem egy humorral is gazda-
gon fűszerezett, izgalmas tör-
ténet ez, amely egy közhu-
szárból lett ezredes páratlan 
életútját mutatja be. 

A Simonyi óbester ugyan 
ifjúsági regénynek számít, vi-
szont idősebbek is nyugod-
tan kézbe vehetik, felnőtt fej-
jel is szórakoztató olvasmány. 
Ordas egyébként számos tör-
ténelmi könyvet írt felnőt-
tek számára is. Talán a legér-
tékesebbek, az Így élt Mária 
Terézia, és Az aradi tizenhá-
rom. Ez utóbbi már csak azért 
is kimagasló munka, mert 
egy történelmi szociográfia, 
amely leginkább a táborno-
kok életútját, családi hátte-
rüket, személyiségüket állítja 
középpontba.

Cselényi Csaba

Tíz könyv
I. rész

Az elmúlt körül-belül tizenöt év folyamán a nyugati országok-
ban, és a tengeren túl is erőteljes kampányok folytak az olvasás nép-
szerűsítése mellett. Közismert probléma, hogy a számítástechnika 
rohamos fejlődése, valamint az egész világot behálózó internet-for-
radalom igencsak háttérbe szorította a könyvolvasást, de jelentős 
hatást gyakorolt a nyomtatott médiára is. Azt hosszú lenne itt leve-
zetni, hogy miként zajlottak ezek a kampányok, az viszont biztos, 
hogy például az amerikaiak ma már büszkén mondják, hogy rend-
szeresen és sokat olvasnak – az átlagemberek és a fiatalok is. Ha va-
laki esetleg arra emlékezteti őket, hogy ez nem volt mindig így, ak-
kor általában azt a választ kapja, hogy az régen volt, ma már egé-
szen más a helyzet.

Hazánkban egyre elszomorítóbb képet adnak az ilyen irányú fel-
mérések. Szándékosan nem bonyolódok a problémák elemzésébe, 
ezt már arra hivatott szakemberek megtették. Tény viszont, hogy az 
átlag magyar ember keveset olvas. Keveset olvasunk. Sajnos legfő-
képp a fiatalok. Azzal a reménnyel indítjuk ezt a sorozatot, hogy ha 
ilyen szerény könyvajánlók formájában is, de népszerűsíteni tudjuk 
elsősorban a magyar irodalmat, az olvasást, és a könyvek szeretetét. 

Iskolai táborunk ezen a 
nyá ron Bükkszentkereszten 
került megrendezésre. Az 
első napon az időjárás igen 
igaz ságtalan volt hozzánk, 
de Takács Józsi bácsinak kö-
szönhetően mindent megol-
dottunk.

Útközben buszunk Mis-
kolctapolcán állt meg és a 
csodálatos barlangfürdőben 
tölthettünk néhány órát. Ezt 
követően sokaknak a bobpá-
lya kínált felüdülést. 

Másnap a Diósgyőri vár-
ban néztünk szét, majd a hű-
vös idő ellenére sem hagyhat-
tuk ki a várhoz közeli csodás 
fagyizót. Délután pedig Mis-
kolcon a Plázában megtekin-
tettük a nagy népszerűség-
nek örvendő Kung Fu Panda 
c. filmet. Vacsora után Gabi-
ka néni „Tréfás zöld” vetélke-
dőjén mindenki kikapcsolód-
hatott. Jó hangulatban, lelke-
sen küzdöttek a csapatok! 

Szerdán Bükkszentkereszt 
nevezetességeivel ismerked-
tünk. Meglátogattuk a Kitö-
mött állatok múzeumát és az 
Üveghuta Múzeumot. (Felfe-
deztük a bereki üvegtárgya-
kat is.) Délután élő „bábuk-
kal” KI NEVET A VÉGÉN? 
vetélkedőt játszottunk. Ezen 
a napon látogatóink is vol-
tak Karcagról, a tőlük kapott 
dinnye mindannyiunknak jól 
esett. 

A következő napra elég jó 
időt jósolt a meteorológia, így 
voltunk olyan bátrak és neki-
vágtunk a nagy túránknak, 
mely gyönyörű erdőkön, tisz-
tásokon keresztül Lillafüred-
re vezetett. Csodálattal gyö-
nyörködtünk a Szent István 
barlang cseppköveiben, de 

azt hiszem az is emlékezetes 
marad, hogy a hangverseny-
teremben “kórusunk” mek-
kora tapsot kapott. Szép tá-
borhelyünkre visszaérve kí-
vánság szerint „Ipi-apacsost” 
játszottunk.

Péntek délelőtt már a tv-
ből is ismert zarándokhelyre 
a „Gyógyító kövekhez” láto-
gattunk. A helybeliek  jóvol-
tából egy kis ismertetőt is 
kaptunk arról, hogy melyik 
kő milyen betegség gyógyító-
ja. El-elüldögéltünk egy-egy 
kövön, de a csoda majd ez-
után várható. Hiszünk ben-
ne! Ebéd után sorversenyeket 
rendeztünk, este pedig egyéni 
megmérettetés következett.
Másnap délelőtt lovagoltunk. 
Volt aki először és bátortala-
nul, de a többség ügyesen és 
bátran.

Nagyon nagy dolog, ha va-
lakit a táborban köszöntünk. 
Egy ünnepeltünk volt: Anikó 
néni. Reméljük, hogy szüle-
tésnapját sikerült felejthetet-
lenné tenni!

Este táborzáró ki mit tudot 
rendeztünk, sok-sok érdekes 
produkció lépett színre, de 
legnagyobb sikert a “Gyuri  
bácsi” paródiája aratta. Utol-
só reggel pakolás, csomago-
lás, táborzárás. 

Jó hangulatban töltöttünk 
el egy hetet: 33 tanuló és 3 
nevelő, Mester Anikó, Cserés 
Gabriella és Ferencziné Var-
ga Ildikó irányításával. Kö-
szönjük Karcag Város Ön-
kormányzatának és a táboro-
zó gyerekek szüleinek támo-
gatását...

Ferencziné Varga Ildikó
a Kiskulcsosi Ált. Iskola volt 

segítő tanítója

„Gyógyító” kövek csodatétele ?! 
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Karcag Városi Önkormányzat pályázatot ír ki a „tehetséges és szoci-
álisan hátrányos helyzetű” karcagi lakóhellyel rendelkező tanulók ösz-
töndíjára.

Az ösztöndíjat az igényelheti, aki az alábbi feltételeknek megfelel:
1. a. az ország valamely felsőoktatási intézményében tanuló első 

diplomáját szerző  hallgató ( nappali vagy levelező tagozaton 35 
éves korig, nem nulladik évfolyamon) vagy

 b. az ország valamely középiskolájának (gimnázium, szakközépis-
kola, szakiskola) nappali tagozatos tanulója (9-15. osztályos)

2. Tanulmányi eredménye az adott intézményben a kérelem be-
nyújtása előtti félévben 

 a. felsőoktatásban tanuló esetén:
- 4.00 vagy e fölötti súlyozott tanulmányi átlag, számítása: 
 (teljesített kredit x érdemjegy)
  teljesített kreditpont
- amennyiben nem kreditrendszerben tanul 4.00 vagy e fölötti ta-

nulmányi átlag,
 a. középiskolában tanuló esetén : 4.50 vagy e fölötti tanulmányi 

átlag.
3. A családban az 1 főre jutó havi átlagjövedelem nem haladja meg 

a pályázat kiírásakor központilag meghatározott legkisebb mun-
kabér nettó összegét (56. 190 Ft).

 Az ösztöndíj mértéke 5.000- 25.000 Ft-ig terjedhet, amely egy 
pályázó részére egy naptári évben egyszer adható.

Az ösztöndíj az alábbi célokra igényelhető:
- továbbtanulás feltételeinek biztosítására,
- tandíjfizetésre,
- kollégiumi díj fizetésére,
- egyéb - tanulmányi munkával összefüggő - kiadásokra,
- tanulmányok során folytatandó kutató tevékenység megvalósítá-

sához.
A pályázat beadási határideje: 2008. október 22.
Helye: Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Hu-

mán Szolgáltatási Iroda 34. szoba (5300 Karcag, Kossuth tér 1.)
A pályázat elbírálási határideje: 2008. november 30. Minden pályázó 

írásban kap értesítést az eredményről.
A pályázat pályázati adatlapon adható be, amely beszerez-

hető a Polgármesteri Hivatalban, a Karcagi Ifjúsági Házban (Karcag. 
Püspökladányi út 11.), továbbá az internetről a www.karcag.hu oldal-
ról letölthető.

A pályázati adatlaphoz eredeti példányban csatolandó 
mellékletek: - igazolások a pályázó és a vele egy háztartásban élők 
egy főre jutó – legalább az utolsó három havi – nettó jövedelméről 
(eredeti példányok), a pályázó tanulói, illetve hallgatói jogviszony iga-
zolása (eredeti példány), a tanulói, illetve hallgatói jogviszonyban levő 
testvérek iskolalátogatási igazolásai (eredeti példány), még nem tan-
köteles testvér születési anyakönyvi kivonatának másolata, az oktatási 
intézmény által hitelesített félévi értesítő-, bizonyítvány-, illetve lecke-
könyvmásolat az átlag igazolására (eredeti példány).

 Polgármesteri Hivatal
 Humán Szolgáltatási Iroda

PÁLYÁZAT

Munkáltató megnevezése: Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi 
Szolgáltató Intézmény 

Betöltendő munkakör: belső ellenőr 
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
 Az Intézmény, valamint a hozzá tartozó 16 részben önállóan gazdál-

kodó intézmény belső ellenőrzési feladatainak ellátása, a vonatkozó 
jogszabályok szerint: 

 - Éves ellenőrzési terv kidolgozása, program szerinti vizsgálatok le-
folytatása. 

 - Szabályszerűségi, pénzügyi, rendszerellenőrzések, teljesítmény el-
lenőrzések, informatikai rendszerellenőrzések lefolytatása. 

 - A működés és a gazdálkodás szervezettségének vizsgálata. 
 - A belső szabályzatok, utasítások megtartásának, a bizonylati fe-

gyelem meglétének ellenőrzése. 
 - A rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználásának ellenőr-

zése. 
A Pályázat elnyerésének feltételei: 
 - a 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak 

szerinti végzettség, 
 - büntetlen előélet, 
 - magyar állampolgárság. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet: költségvetési szerv-

nél ellenőrzési, pénzügyi vagy számviteli területen szerzett munka-
tapasztalat. 

Illetmény és egyéb juttatások: a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok: 
 - részletes szakmai önéletrajz, 
 - az iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok 

fénymásolata, 
 - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. 
A pályázat benyújtásának feltételei: 
 - benyújtás helye postai úton: Karcag Városi Önkormányzat Pénz-

ügyi Szolgáltató Intézmény 5300 Karcag Varró út 1-3., 
 vagy elektronikus úton: karcag@pszi.t-online.hu 
 - határidő: a megjelenéstől számított 30 napon belül. 
 - elbírálás határideje: a pályázat benyújtási határidejét követő 10 na-

pon belül. 
A munkakör betöltésének várható időpontja: 2008. november 1. 

Szabóné Bóka Réka 
intézményvezető 

PÁLYÁZAT 
Munkáltató megnevezése: Karcagi Kátai Gábor Kórház 
Betöltendő munkakör: közegészségügyi-járványügyi fel-

ügyelő

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

 Közegészségügyi-járványügyi felügyelői tevékenység ellátása, a 
jogszabályok alapján szükséges intézkedések megtétele és ellen-
őrzése, járványügyi állapotjelentés alapján a megfelelő járványügyi 
vizsgálatok, a baktériumhordozók felkutatásának és ellenőrzésének, 
továbbá a fertőző betegek nyilvántartásának és statisztikai értékelé-
sének alkalmazása.

Pályázat elnyerésének feltételei: 
 - Főiskola szintű közegészségügyi-járványügyi felügyelő
 - magyar állampolgárság
Illetmény és egyéb juttatás: 
 - a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény sze-

rint
A pályázat részeként benyújtandó iratok: 

 - A pályázó kézzel írott részletes szakmai önéletrajza 
 - Végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolata
A pályázat benyújtásának feltételei: 
 Benyújtás helye postai úton: 
 Karcag, Kátai Gábor Kórház – Dr. Tóth Katalin főigazgató 
 5300 Karcag, Zöldfa u. 48., 
 vagy elektronikus úton: foigazgato.kgkorhaz@externet.hu
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. szeptember 30.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt kö-

vető 10 napon belül
A munkakör betöltésének várható időpontja: 2008. ok-

tóber 1. 
Dr. Tóth Katalin

főigazgató

F E L H Í V Á S
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala felhívja azon adóalanyok figyelmét, 

akik belföldi rendszámú gépjárművek tulajdonosai (üzembentartói), valamint helyi iparűzési 
adó fizetésre kötelezettek, hogy a gépjárműadó és a helyi iparűzési adó második félévi részleté-
nek befizetési határideje

2008. szeptember 15-én lejár.
A befizetéseket a gépjárműadó és az iparűzési adó tekintetében a Karcag Városi Önkormány-

zat gépjárműadó, illetve helyi iparűzési adó számlájára a kézbesített számlaegyenleghez, hatá-
rozathoz csatolt befizetési csekklap felhasználásával, illetve banki átutalással kell teljesíteni.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a Karcag Városi Önkormányzat számlaszámai 2008. július 1-
jétől megváltoztak, így az átutalásokat, befizetéseket adónemenként az új számlaszámokra kér-
jük teljesíteni.

 12053005-01000953-00300003 Iparűzési adó beszedési  számla
 12053005-01000953-00400000 Gépjárműadó beszedési  számla
A befizetési postautalványok – amennyiben azzal nem rendelkeznek – beszerezhetők a Vá-

rosháza fsz. 42. számú helyiségében.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a befizetésre vonatkozó törvényi határidő elmu-

lasztása esetén – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. alapján – késedelmi pótlék fizeté-
si kötelezettség keletkezik.

A befizetések elmulasztása esetén - a fentiekben közölteken túl - egyéb jogkövetkezménye-
ket is megállapít a törvény, melyek elkerülése érdekében kérjük a teljesítési határidő pontos be-
tartását.

Karcag Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

Hirdetmény
Értesítjük a Tisztelt 
Tenyésztőket, hogy 

2008. szeptember 12-én 
9 óra 30 perckor 

a karcagi Lóger pálya 
területén 

a Magyar Lótenyésztő 
és Lovas Szervezetek 

Szövetségének 
Debreceni 

Kirendeltsége 
csikóbélyegzést, 

kancatörzskönyvezést 
és lónyilvántartásba-

vételt végez.

A csikóbélyegzésre az ez 
évben született csikót az 
anyjával együtt kell előve-
zetni. A fedeztetési jegyet 
is vigyék magukkal.

Csikóbélyegzés 4.500 Ft/ 
csikó, lónyilvántartás-
ba-vétel (ismeretlen szár-
mazású lovak) bélyegzése 
20.000 Ft/ló.

Rózsa Sándor
jegyző
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás 
III. emeleti lakás eladó. Tel.: 06/30-
359-5070.
Karcagon,  a Nagyvénkertben 4 szo-
bás, tetőteres, garázsos családi ház el-
adó. Tel.: 06/20-669-5366. 
Összközműves építési telek eladó. 
Karcag, Kálvin utca 15. Tel.: 06/20-
916-1192.
100 m²- es  csa ládi  ház  e ladó. 
Kandallóval, padlófűtéssel. Érd.: 
Karcag, Tavasz utca 15. Tel.: 06/59-
401-447.
Karcagon, a Cserepes utca 11. sz. alat-
ti ház eladó. Tel.: 59/401-207.
Ha szeretne otthonához közel dolgoz-
ni, akkor erre van lehetőség. Az Aldi 
és a Tesco között lévő és a szakközép-
iskola bejáratánál új építésű csalá-
di ház vendéglátó egységgel, parko-
sított környezetben eladó. Tel.: 06/30-
821-3937.
Karcagon áron alul családi ház eladó. 
Gázkonvektor + cserépkályha fűtéssel, 
összkomfortos műhely, garázs, 3 fázis, 
alsóépületek. Tel.: 06/20-533-8934
Eladó összkomfortos családi ház. 
Különálló összkomfortos melléképü-
lettel, 2 kapubejárattal, garázzsal. A 
két épület külön-külön is eladó. I.ár: 
14,5 M Ft. www.ingatlanbazar.hu, tel.: 
06/30-681-0454.
Eladó 10 sor kertföld a Kisvénkertben. 
Víz, villany, kövesút, kunyhó van. Érd.: 
Kg., Tőkés u. 34.
Tanya eladó lakó és több melléképü-
lettel közvetlen vízpart mellett. Víz, 
villany van. Tel.: 06/30-229-8516.
Karcag, Damjanich u. 37/a. alatti két 
szobás, fürdőszobás, melléképület-
tel rendelkező ház eladó. Tel.: 06/30-
967-7506.
Karcagon 1 szobás, régi típusú házrész 
nagy kerttel és udvarral eladó. I.ár: 3,5 
M Ft. Tel.: 06/20-391-5205.
Partos I-ben 6 sor kertföld eladó. 
Fúrott kút van. Feles arányban szőlő 
terméssel együtt áron alul sürgősen 
eladó. Tel.: 59/313-697.
Most épülő 4 lakásos társasházban 1 
lakás még eladó. Teljes szocpol. igény-
be vehető. Tel.: 06/30-336-3854.
Táncsics krt. 4. emeleti 2 szobás, erké-
lyes felújított lakás, új hőszigetelt nyí-
lászárókkal, berendezéssel vagy anél-
kül betegség miatt sürgősen eladó. 
Tel.: 06/20-583-3910.
Karcag, Koppány u. 15. sz. alatti ház 
eladó vagy I. emeletig lakáscsere is ér-
dekel. Tel.: 06/20-264-2992.
Eladó Karcag városközponti IV. eme-
leti, 49 m²-es, 2 szobás lakás (közép-
ső tégla). Redőny, kábeltévé, vízóra 
van. I.ár: 7 M Ft. Tel.: 06/20-414-7475 
(8-20 óráig).
Eladjuk vagy elcseréljük központban 
lévő két lakásos, előkertes, jó állapo-
tú családi házunkat 2 db lakásra vagy 
1 db I. emeleti központira értékkülön-
bözettel. Tel.: 59/311-202 v. 06/30-
939-4433.
Karcagon cserépkályhás és gázkon-
vektoros családi ház eladó. U.itt épü-
let faanyag sürgősen eladó. Tel.: 
59/400-802 (reggel 8 óráig, délben és 
18 órától).

A Varró úton kétszintes, 76 m²-es la-
kás eladó. Tel.: 06/30-325-7724.
Debrecen, Lehel u. 10. sz. alatt el-
ső emeleti 60 m²-es lakás 2-3 főnek 
hosszabb távra reális áron kiadó. Tel.: 
59/311-944 v. 06/30-437-8608.
Kertes ház eladó vagy elcserélném 1,5 
szobásra. Tel.: 06/70-395-5263.
Karcag, Rózsa u. 23. sz. alatti tetőteres 
ház eladó. Tel.: 06/70-211-8788.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! A teljes 
mentális képesség kifejlesztése Tel.: 
06/1-225-0393 www.maharishi.hu
Eladó 120 l-es hűtő, 120 l-es fagyasztó 
szekrény, 2 fotel, ágyneműtartó, do-
hányzó asztal, 1 db középszőnyeg, 2 
db akkumulátoros gyerek motor. Érd.: 
Kg., Dózsa Gy. u. 46. Tel.: 59/314-094.
V é g k i á r u s í t á s  a z  E L E G A N T 
Divatüzletben. Gyere, alkudj! Kg., 
Eötvös u. 10. sz. Nyitva: hétfőtől pén-
tekiig: 9-12 óráig ill. 13-17:30 óráig. 
Szombaton 9-12:30 óráig.
Hajdú mosógép, bútorok, centrifuga 
motor, komplett fürdőszoba felszere-
lés új állapotban eladó. Tel.: 59/311-
477.
Hagyaték ból  tél i -nyár i  fér f i ru-
ha, vesztern csizma valamint Jókai: 
Lélekidomár I-II., Szent Biblia és 
Keresztény énekeskönyv eladó. Tel.: 
06/30-995-6929.
Romet és Babetta sm. kerékpár, üst-
üstházzal, olaj és vegyes tüzelésű 
kályha, mosógép, gáz falimelegítő, 
heverő, fotel, nagy méretű virágok el-
adók. Tel.: 06/20-533-8934.
Eladó káposzta gyaluk, fotelek, fa-
gyasztószekrény, asztalok, székek, 
kemping kerékpár, gyerek kerékpár, 
Danuvia (csak a motorja). Érd.: Kg., 
Tőkés u. 34.
Új seprű jól seper. Idei termésből erős 
kötésű cirok és vesszőseprű kapható. 
Támasztó létra méretre rendelhető a 
karcagi piacokon vagy a Takács P. u. 9/
a sz. alatt Janibácsinál. 
Négykerekű rokkant bicikli és egy 
200 l-es kombi hűtő eladó. Érd.: Kg., 
Kuthen u. 40.
2 db felnőtt heverő, 2 db forgós szék, 
őszi-téli gyermekruhák eladók. Tel.: 
06/30-647-7454.
Eladó 4 db Barum gumiabroncs le-
mezfelnire szerelve. Méret: 185x65 
R 14 (86H) Tel.: 06/30-410-0126 v. 
59/312-944.
Bontott, komplett fürdőszobai beren-
dezés; 2 db faláttöréses konvektor; 2 
db fali fűtő; 1 db 10 literes villanyboj-
ler méltányos áron eladó. Tel.: 59/314-
352.
Lábbal hajtós, négykerekű bicikli 
és egy Whirpool 220 l-es kombi hű-
tő eladó. Érd.: Kg., Kuthen u. 40. Tel.: 
59/300-341.
Eladó 300 db kisméretű tégla, 300 
db nagyméretű tégla, 500 db B 30-as 
új tégla, bontott fedélfa, húzós kocsi, 
40x40-es bontott pala, Robikapához 
2 db járókerék, használt fürdőszoba 
berendezések és 195/70 RASC kül-
ső gumik. Érd.: Kg., Petőfi u. 34. Tel.: 
59/312-679.
Ingyen elvihető bontott tégla, törött 
cserép, betondarabok töltésnek. Tel.: 
06/70-638-5818.

Eladó gyermek heverő, sörsátor (2.500 
Ft/db), előszobafal, matrac, Camping 
asztal székkel (1.000 Ft/db), csava-
ros tetővel befőttesüvegek (30 Ft/db). 
Érd.: Kg., Erkel F. u. 5. Tel.: 06/20-383-
7129.
52 AK 2,3 ha szántó a Bugai úton 
01966/1-8 hrsz. táblában eladó. 
Hullámos papagáj eladó, valamint ru-
ha javítást vállalok. Érd.: Kg., Fecske 
utca 14. Tel.: 06/70-594-7899.
Bontott kültéri illetve beltéri ajtók, va-
lamint használt gázkonvektor olcsón 
eladó. Tel.: 06/30-740-6105. 
Hereszéna eladó, esetleg birkára, sül-
dőre cserébe is. Tel.: 06/20-411-9686 
v. 59/312-562.
Erzsébet háló és szobabútor eladó. 
Tel.: 06/70-613-6785.
Patkány, egér, csótány, hangya, egyéb 
kártevők irtása, termény gázosítás. 
Érd.: Kg., Ady E. u. 23/a. Tel.: 06/30-
587-9678.
Olcsón vennék használt fürdőszo-
ba berendezést; 8-10 m² ajzat belté-
ri mozaikot; ablakszárnyat; vegyestü-
zelésű bojlert. Tel.: 06/20-411-9686 v. 
59/312-562.

Állat
Karcagon Beagle kiskutyák oltva, fé-
regtelenítve eladók. Tel.: 06/70-776-
4575.
Kiscicákat szerető gazdinak ajándék-
ba adok. Tel.: 06/70-776-4575.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jelzá-
loghitel akár jövedelemigazolás nél-
kül is. Személyi hitelek, lakásvásárlá-
si hitel. Több banki háttérrel! Teljes kö-
rű ügyintézés! Tel.: 06/70-314-4403 v. 
06/30-647-7324 v. 06/30-509-0352.
Biológia, kémia korrepetálást vállalok. 
U.itt öntvény fürdőkád, mosdókagyló 
eladó. Tel.: 06/30-403-6062.
Szakdolgozatok kötése, esküvői meg-
hívók, névjegyek, bélyegzők készíté-
se. Szitanyomás. Plasztikus betűvá-
gás 15.000 Ft/m²-től. Tel.: 06/30-619-
8072.
Vállaljuk munkálatok elvégzését jól 
képzett szakemberekkel: épületek épí-
tését, javítását, átalakítását. Bármilyen 
nemű kőműves munkát, burkolást; 
udvarok, terepek tisztítását; földká-
belek ásását, zúzalékolást, kapube-
járók javítását, aszfaltozását, épüle-
tek bontását. Akár részletfizetésre is. 
Nyugdíjasoknak magas kedvezményt 
tudunk biztosítani. Hívjon bizalom-
mal! Több referenciával rendelkezünk. 
Tel.: 06/30-346-1454.
Szőnyegszövést vállalok megrende-
lésre méretre. Késztermékből vásá-
rolhat Pádár Istvánné kézi szövőtől 
Karcagon, a Madarász I. u. 46. sz. alatt. 
Tel.: 59/313-674.

Gépjármű
Utánfutó kölcsönző és használt cipő-
bolt. Kg., Vasút u. 38. Tel.: 06/30-244-
3666.
8 éves Suzuki Swift 4 ajtós – 2 légzsák, 
légkondi – jó állapotban eladó. Tel.: 
06/30-978-7963.

Apróhirdetés

Augusztus 30-án a Karca-
gi SE férfi kézilabda csapa-
ta az új bajnoki szezon előtt 
Szeghalmon szerepelt a Sár-
rét-kupán, ahol felkészülé-
si mérkőzések keretén belül 
Szeghalommal és Püspökla-
dány csapataival mérkőzött. 
Az eredmény egy győzelem 
és egy vereség, így a 2. helyen 
zárt együttesünk a szeghal-
mi tornán. A bajnoki szezon 
szeptember 28-án indul újra 
útjára. A csapat heti két gya-
korlással edz a rajtig, s addig 
még igazán van mit javítani a 
játéktudáson, hogy biztosab-
ban vágjon neki a 2008/2009-
es bajnoki évadnak.

Eredmények:
Karcagi SE – Szeghalom 

32:29 (13:14)
Karcag: Nagy, Jobbágy (9), 

Papp, Bartha (4), Lajtos (6), 
Kardos, Major (6). 

Csere: Örsi (2), Hamar (3), 
Béres (2), Balogh, Pápai. 

Játékos edző: Major János.
M.J.: Az elején elmentünk, 

ráültünk az eredményre, az-
tán kényelmességünkben 

majdnem kikaptunk a vé-
gén. Még jó, hogy szerencsé-
sen alakult a végjáték, amely-
ből leginkább Nagy, Jobbágy 
és Lajtos játéka dicsérhető.

Karcagi SE – Püspökla-
dány 25:37 (13:20)

Karcag: Balogh, Örsi (3), 
Jobbágy, Papp (2), Kardos, 
Lajtos (9) Major (4). 

Csere: Nagy, Bartha (4), 
Hamar, Béres (2), Pápai (1).

M.J.: A két csapat tudása 
ezen a játéknapon kb. mint 
Makó Jeruzsálemtől. Valóban 
lesz még mit javulnunk a baj-
noki rajtig.

A Sárrét-kupa végeredmé-
nye:

1. Püspökladány 4 pont
2. Karcagi SE 2 pont
3. Szeghalom 0 pont.
A torna legjobb kapusa 

Izsó Tamás (Szeghalom), leg-
technikásabb játékosa Ma-
jor János (Karcag), gólkirálya 
pedig Mészáros Ádám (Püs-
pökladány) lett.

Sok sikert kívánunk a kar-
cagi fiúknak az új szezonra!

„BB”

Második hely a Sárrét-Kupán
Férfi kézilabda

A MEGYEI BALESET-MEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG 
KÖZLEMÉNYE

Az „Iskola rendőre” program Jász-
Nagykun-Szolnok megyében

A gyermekeket ért baleseti és bűnözés általi veszélyeztetettség csök-
kentése érdekében országos szinten a baleset-megelőzési bizottságok és 
a bűnmegelőzéssel foglalkozó szervezetek „az iskola rendőre” elneve-
zéssel az egész ország területére kiterjedően, széles körű prevenciós prog-
ramot hirdetett meg a 2008/2009-es tanévre.

Mindenki által ismert, hogy a közlekedési balesetek szempontjából a 
gyermekek és a kerékpárosok a legvédtelenebbek. Életkorukból, közleke-
dési tapasztalatok hiányából, illetve veszélyérzetük fejletlenségéből adó-
dóan nem érzik kellő mértékben a veszélyt, így képtelenek kellő mérték-
ben életük és testi épségük védelmére, megóvására. 

A közlekedési és bűnmegelőzési területen a gyermekek védettségének 
fokozására indul 2008. szeptember 1-től – tanévkezdéstől – „az iskola 

rendőre” címmel program, mely elsősorban az általános iskolai taninté-
zeteket, azok diákjait és pedagógusait érinti. 

A program célja, hogy lehetőleg minden általános iskolának legyen egy 
„Iskola rendőre”, aki közvetlen kapcsolatban van a diákokkal, az iskola ve-
zetésével, a szülői munkaközösséggel. 

A program alkalmat biztosít a pedagógusok, a szülők és gyermekek ré-
szére a rendőrséggel történő közvetlen kapcsolattartásra, ismeretszerzés-
re. A folyamatos rendőri kontaktus lehetővé teszi az érintettek tájékozta-
tását a bűnözés aktuális jelenségeiről. Ennek során a fiatalokat veszélyez-
tető bűncselekményekről, az áldozattá válás okairól, azok megelőzési le-
hetőségeiről kapnak felvilágosítást.

Az „Iskola rendőre” című program azonban nem új keletű, hiszen egy 
évtizede már annak, hogy rendszeresen a becsöngetés előtt, illetve a tan-
órák végeztével találkozhatunk a tanintézmények előtti gyalogátkelőhe-
lyeknél egyenruhás rendőrrel, akik segítik az iskolás gyermekeket és más 
gyalogosokat is az úttesten való biztonságos átkelésben. Jelen program 
az iskolabiztosításoknak egy szélesebb feladatkört átölelő változata, mely 
a korábbi személytelenségtől elszakadva, személyes kapcsolatok kialakí-
tása is jellemez mind a felnőtt, mind a diákok körében. A biztosítási fel-
adatokon túl „az iskola rendőre” ismeretterjesztő, felvilágosító előadások 
megtartásával, iskolai rendezvényeken való részvétellel próbálja a bűn-
megelőzési és baleset-megelőzési intelmeket, tudnivalókat átadni, ezáltal 
csökkenteni a gyermekek veszélyeztetettségét.

Bízunk abban, hogy a kétoldalú személyes kapcsolatok kialakulása ered-
ményesebbé teszi „az Iskola rendőre” tevékenységét és mindazokban, akik 
a végrehajtás során találkoznak a programmal, elégedettséget vált ki.  
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Moziműsor
Szeptember 12. péntek
 Shine a light 

(Rolling Stones)
 Fekete-fehér amerikai-

angol koncertfilm
Szeptember 13. szombat 
 Párizs
 Romantikus dráma
Szeptember 16. kedd
 9 és ½ randi
 Magyar romantikus víg-

játék12
Szeptember 19. péntek
 Erőszakik
 Feliratos angol-bel-

ga vígjáték
Szeptember 20. szombat
 A sötét lovag
 Feliratos amerikai akció-

film
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés

2008. szeptember 6.
Szilágyi Anikó Margit – 
Szabó József

Születés
Kiss Beáta – Tinka Sándor
Kg., Zöldfa u. 7.  Tamás
Ruskó Erzsébet – Szabó 
István
Kg., Baross u. 24.  Orsolya

Halálozás
Plesu Péter
 Kg., Kisújszállási út 148/

a. (1961.)
Szendrei Dezső
 Karcag (1949.)

2008. szeptember 12. péntek

18.00 Műsorajánlat
18.05 Tűzoltó szavalóverseny 1. rész
18.50 Pásztorok a Hortobágyon  

2. rész
19.05 Nagykunsági krónika – különki-

adás
 Aktuális kérdések
 Vendég: Szabó Zoltán
 Téma. Leader pályázatok 
 Karcagi hírek
 - Horgászverseny
 - DADA tábor
 - Bejárás az Ipari parkban
 Háttér
 Vendég: Juhászné Zsadányi Er-

zsébet
20.05  Bereki Sztárnyár

2008. szeptember 15. hétfő

18.00  Műsorajánlat
18.05  Megyei tükör
18.30  Karcag Sport
 Karcag - Jánoshida futballmér-

kőzés
 Közvetítés felvételről. Kommen-

tátor: Halmai Márton
20.10 Nótacsokor

2008. szeptember 16. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05  A hit szava – katolikus szentmise
19.05  Megyei tükör
19.30  Jöjjetek hozzám – református is-

tentisztelet
21.00  Nótacsokor

2008. szeptember 18. csütörtök
18.00  Műsorajánlat
18.05 Tűzoltó szavalóverseny 2. rész
18.50 Pásztorok a Hortobágyon  3. 

rész
19.05 Nagykunsági krónika – különki-

adás
 Aktuális kérdések
 Vendég: Karcagi Nagy Zoltán
 Téma: oroszországi fellépése 
 Karcagi hírek
 - Tanyatűz
 - Frontális baleset
 - Élete a kutyakiképzés
 Háttér
 Vendég: Gyökeres Sándor
20.05 Önkormányzati ülés

 Tájékoztatjuk nézőinket, hogy a Kar-
cag Televízió vételi lehetőségei az aláb-
biak szerint változtak: S18-as csatorna, 
280,25 Mhz frekvencia!

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
 Internet: karcagtv.uw.hu

SPORT Labdarúgás

Júliusban tartotta a Mi-
ni Club Hungary Aggtele-
ken a XIII. Nemzetközi Mini 
Club találkozóját. Amint azt 
Király Ferenctől megtudtuk, 
a karcagi „miniseken” kívül 

a kunmadarasi és kisújszál-
lási tagtársak is részt vettek 
ezen az összejövetelen. A 60 
résztvevő teljesítette az elő-
írt 60 km-es autó túra mene-
tet. Emellett játékos feladato-
kat is meg kellett oldaniuk, 
többek között arc-smink ver-
seny volt visszapillantó tü-
körből, lassúsági próbák me-

lyeknek helyszíne Rudabá-
nya volt. Ezenkívül a BMW-
Mini-t árusító cég piknikkel 
is kedveskedett a résztvevők-
nek. A szauna hatást erősítet-
te még a másfél órás barlan-

gi túra is. A legmesszebbről, 
Finnországból is érkezett ver-
senyről. A legeredetibb Mi-
ni-combi változat egy osztrák 
club tagjáé. Szeptemberben 
Brno mellett, végül Ausztriá-
ban – egy alkatrész forgalma-
zó cég szervezésében – lesz 
találkozójuk.

Bosnyák Imre 

12Karcag – Jánoshida 3:0 
(2:0)

Karcag, 200 néző. Jv.: Bart-
ha I. (Dobos Zs., Törőcsik 
Cs.)

Karcag: Móga, Kohá-
ri, Orosz, Nagy R., Domo-
kos A., Szabó D., Lévai (Do-
mokos R.), Borsi (Habóczki), 
Kardos (Horváth), Balogh R. 
(Szilágyi)

Edző: Varga János
A bajnokságban listavezető 

ellen már korán vezetést szer-
zett a hazai csapat. A hatodik 
percben Balogh R. Orosznak 
ívelt át, aki a jobb alsó sarok-
ba fejelt (1:0). A tizennegye-
dik percben egy jobbolda-
li vendégtámadás után Beré-
nyi kétszer is kapura lőtt, de 
Móga mindkétszer hárított. 
A harmincnyolcadik percben 
Domokos A. elhúzott a bal-
oldalon és középre adott Buj-
dosónak, aki közelről a léc 
alá bombázott (2:0). A hat-
vanadik percben Domokos 
R. mindenkit kicselezett, de 
nem tudott a kapuba talál-
ni. A hetvennyolcadik perc-
ben egy hazai szabadrúgás 
után Borsi kapta a labdát és 
30 méterről a bal alsó sarok-
ba lőtt (3:0).

Jók: az egész hazai csapat.
Miskolczi Lóránt: Gratu-

lálok a karcagi csapatnak a 
győzelemért.

Varga János: Jó csapatot, jó 
játékkal sikerült legyőzni.

1. Jánoshida 5 4 0 1 10-4 12
2. Kunhegyes 5 4 0 1 12-7 12
3. Besenyszög 4 3 1 0 11-4 10
4. Jászárokszállás 5 2 3 0 11-5 9
5. Túrkeve 4 3 0 1 8-5 9
6. Karcag 4 3 0 1 6-4 9
7. Szajol 5 2 2 1 9-9 8
8. Kunmadaras 5 2 1 2 7-7 7
9. Kenderes 5 2 1 2 9-12 7
10. Újszász 4 2 0 2 11-8 6
11. Jászfényszaru 5 2 0 3 3-6 6
12. Fegyvernek 5 1 2 2 7-8 5
13. Abádszalók 5 1 2 2 4-8 5
14. Mezőtúr 5 1 1 3 8-10 4
15. Törökszentmiklós 5 0 2 3 5-10 2
16. Kunszentmárton 4 0 1 3 4-10 1
17. Nagyiván 4 0 0 4 1-7 0
18. Jászladány 5 1 2 2 5-7 -10

Ifjúsági mérkőzések

Karcag – Jánoshida 2:5
Góllövők: Balla I., Herczeg 

P.
U 9-es korosztály: Karcag 

– Kisújszállás 11:4
Góllövők: Molnár J. (4), 

Antal A. (3),  Tóth G. Szabó 
I., Ruszó A., Balajti J.

U 11-es korosztály: Karcag 
– Kisújszállás 10:1

Góllövők: Hubai J. (4), Náb-
rádi K. (2), Terjék P., Mátrai, 
Bencsik

U 13-as korosztály: Oros-
háza – Karcag 7:1

Góllövő: Székely D.
U 15-ös korosztály: Oros-

háza – Karcag 0:4
Góllövők: Madarász R., 

Csík R., Szentannai, Lippai
U 15-ös korosztály: Karcag 

– Kiskunfélegyháza 4:2
Góllövők: Szentannai, Csík 

P., Szőke R., Lippai
Bosnyák Imre

Megyei I. osztályú mérkőzés

Szeptember 12. péntek 
 Betánia – Széchenyi sgt.
Szeptember 13. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt.- 

nyitva 
Szeptember 14. vasárnap
 Betánia – Széchenyi sgt.
Szeptember 15. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Szeptember 16. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Szeptember 17. szerda
 Betánia -  Széchenyi sgt.
Szeptember 18. csütörtök
 Kígyó – Horváth F. úti
Szeptember 19. péntek
 Berek – Kiss A. úti

Gyógyszertári ügyelet
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Lapzárta: 
2008. szeptember 16. (kedd) 

12 óra

Megújuló sporttelep

Megkezdődött a Ligeti sporttelep felújítása. Az ódon le-
látó tetőszerkezetének pályára néző részét – a balesetve-
szélyes hódfarkú cserepek miatt – kicserélik, és új tetőfe-
dő burkolattal látják el. Ezen kívül a régi, elavult – első-
sorban a közönséget kiszolgáló – WC-k helyére a mai kor-
nak megfelelő és előírás szerinti vizesblokkok épülnek. Így 
ennek megfelelően nemcsak a sporteseményeket látogató 
szurkolók, hanem az erdei futópályát használók is igény-
be tudják venni.

B. I. 

„Minis” Klub találkozó


