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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Szeptember 11-én mindössze 
kilenc előterjesztést tárgyal-
tak képviselőink a soron kí-
vül összehívott ülésen. A na-
pirend előtti hozzászólások 
azonban meglehetősen ke-
mény hangvételűek voltak. 
Ennek az volt az oka, hogy az 
Észak-alföldi Regionális Fej-
lesztési Tanács nemrég szava-
zott több rossz állapotú kör-
nyékbeli közútról, amelyek 
a 2009-2010 közötti időszak 
legfontosabb felújításai közé 
tartoznak, azonban egy sza-
vazás előtti számcsere követ-
keztében a Karcag Kunma-
daras közötti útszakasz az el-
ső helyről a nyolcadik hely-
re került a listán. Félő, hogy 
a súlyosan leromlott állapotú 
 összekötő út felújítása akár 
éveket is tolódhat.

A Tokár István képviselet-
ében jelenlévő Máté Zsolt ar-
ról tájékoztatta a képviselőket, 
hogy egy félreértés miatt ala-

kult így a szavazás, mert azt 
hitték, hogy a lista első helyén 
véletlenül a Karcagot Tilalmas-
sal összekötő útszakasz állt. 
Városunk vezetői viszont ko-
moly fenntartássokkal fogad-
ták ezt a magyarázatot. Kovács 
Sándor szerint politikai színe-
zete is lehet az ügy hátterének. 
Szerinte elfogadhatatlan, hogy 

a jelzett szakaszok számait köz-
vetlenül az ülés előtt felcserél-
ték, anélkül, hogy utána néztek 
volna pontosabban. Hozzátet-
te, hogy ha nem politikai szán-
dék húzódik a döntés mögött, 
akkor szakmai alkalmatlanság 

Testületi ülés

- A rendőrség mely szakterü-
letén dolgozott eddig?

- Gyakorlatilag az egész 
rendőrségi palettát végig dol-
goztam, ’82-ben útlezáró őr-
szemként kezdtem, azt köve-
tően voltam járőr, járőrvezető, 
körzeti megbízott, nyomozó, 
vizsgáló. Tehát az összes olyan 
szolgálati ágat megismertem, 
ami ezen a kapitányságon meg-
fordul és van.

- Az előző szolgálati helye a 
szomszédban volt. Ebből eredő-
en jól ismeri a két kapitányság 
helyzetét, a rendőri munka itte-
ni súlypontjait.

- Igen, mint szomszédos ka-
pitányságot, eddig is ismertem 
a karcagi kapitányság munká-
ját, mint ahogy egy vezetőnek 
szükséges. Tulajdonképpen el-
mondható, ez a kapitányság 

nincsen olyan speciális hely-
zetben, hogy egyedi problémái 
legyenek. A bajok és a gondok 
ugyanazok, mint az ország bár-
mely kapitányságánál. Fiatal az 
állomány, ki kell őket taníta-
ni, taníttatni, képezni. Az iga-
zi nagy problémám, hogy az én 
korosztályom mára leszerelt, 
nyugdíjba vonult, és ezzel ki-
esett a rendszerből. Számomra 

megdöbbentő, hogy a 44 évem-
mel, itt én vagyok a legöregebb 
rendőr.

- Szeptember 1-je óta dolgo-
zik Karcagon, most ismerkedik 
az új munkahellyel. Mik az első 
benyomások, amik az első teen-
dőket is megszabják majd?

- A legelső teendőim között 
szerepel a karcagi kapitányság 
területén lévő önkormányzatok 
felkeresése, találkozás a polgár-
mesterekkel és a képviselő-tes-
tületekkel. Tájékozódás a prob-
lémákról és arról is, hogyan le-
het azokat orvosolni, vannak-e 
„azonnalos” intézkedéseket kí-
vánó problémák. Hál’ Istennek 
„tűzoltás” sehol sem szükséges. 

- „Bejárós” lesz?
- Nem. Karcagra fogok köl-

tözni, mert úgy gondolom, az 
nem jó vezető, aki nem azon a 
településen lakik, ahol dolgo-
zik. Csakis így lehet tapasztal-
ni azokat a problémákat, amik-
kel hozzánk fordulnak. Az iro-
dám mindenki előtt nyitva áll. 
Előzetes egyeztetést követően 
bárkit szívesen látok. Akinek 
gondja, problémája, észrevétele 
van, keressen fel.

Elek György 

Vezetőváltás a rendőrségen
A megyei parancsnok az elmúlt hetekben több áthelyezést haj-
tott végre a Karcagi Rendőrkapitányságon, ezek nyomán került 
a kapitányság élére az eddigi törökszentmiklósi parancsnok Fe-
jes Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos. Az új kapitány 
1982 óta rendőr. Először a BRFK IV. kerületi kapitányságán tel-
jesített szolgálatot, majd több rendőriskola, köztük a rendőrtisz-
ti főiskola elvégzése után került a XIII. kerületi kapitányságra, s 
ott hivatalvezetői feladatokat látott el. 1998-ban megpályázta a 
Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetői beosztását, s az 
év nyarától él és teljesít szolgálatot a megyében. 

Folytatás a 2. oldalon

Kedden reggel kerékpárosok nyitották meg az Európai Mo-
bilitási Hét (szeptember 16-22.) eseménysorozatát. Ezen a 
reggelen a Györffy István, a Kiskulcsosi, a Kováts Mihály, a 
Zádor Utcai Általános Iskolák, valamint a Varró István Szak-
iskola és Szakközépiskola mintegy száz tanulója ült kerékpár-
ra a „Tiszta levegőt mindenkinek” felhívás propagálására.

Európai Mobilitási Hét

A múlt héten arra gondol-
tam, hogy most az idény végé-
vel jó lenne szerét ejteni a Kis-
fürdő nyári mutatói bemuta-
tásának, de aztán a hirtelen 
ránk ereszkedett ősz több új-
donságot is hozott a működte-
tő Nagykun Víz- és Csatorna-
mű Kft. életében.  Legelőször 
is: Kálmánné Nagy Mária 
(43) személyében új vezető-
je van a kft.-nek, aki férjé-
vel neveli lányát, aki hamaro-
san betölti második életévét. 
A közgazdász diploma mel-
lett mérlegképes könyvelő, 
programozó és ügyvitelszer-
vező végzettséggel bíró szak-
ember 1992-ben került a kft. 
jogelődjéhez, a megyei, zárt-
körűen működő részvénytár-
sasághoz. 1992-99. között köz-
gazdasági csoportvezetőként, 

1999-től mostanáig gazdasá-
gi vezetőként, bő másfél évti-
zedes tapasztalatot szerzett a 
Nagykun Víz- és Csatornamű 
Kft. munkáját illetően. 

- A cég legfontosabb tevé-
kenységei az ivóvízellátás biz-
tosítása, a csatornák és a szen-
nyvízelvezetés problémái, va-
lamint a városi fürdő működ-
tetése és fejlesztése. Az ivóvíz 
ellátás fontosságát és jövőbe-
ni stratégiai helyzetét nem kell 
külön ecsetelni. A csatornázás 
és szennyvízkezelés ma már 
minden településen kiemelke-
dő feladat, a karcagi fürdő pe-
dig mint továbbfejlesztendő 
idegenforgalmi lehetőség szere-
pel a távlati tervek között. Mi-
vel kezdte a vezetői munkát?

Beszélgetés Kálmánné Nagy Máriával 
a vízmű kft. ügyvezetőjével

Fejlődik a fürdő

Folytatás a 4. oldalon

A nyár folyamán már legalább harmincéves terv való-
sult meg, amikor szilárd borítást kapott a Kisvénkert, a 
Zugkert, a II-es Tégláskert előtt vivő út, amelynek bur-
kolt szakasza a Komisz kert kapujáig ér. Az új útszaka-
szokat bontásból kikerült, zúzott beton és téglatörmelék 
felhasználásával borították le, s mint a munka irányítója 
és felügyelője, Béres Attila elmondta, az új szakaszok víz-
elvezetését is igyekeznek megoldani.
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Közéleti szilánkok

Váratlan 
lehűlés

Mielőtt még valaki is félreértené, 
nem meteorológiai vonatkozású a jegy-
zet témája. Úgyhogy aki a szeszélyes 
időjárás okaira kíváncsi, csalódni fog. 
Attól tartok, hogy a közéleti szeszélyek-
ről is csak tapogatózhatunk ezekben a 
napokban. Az viszont kétségtelen, sok 
választópolgár várakozását lehűtötte 
az országgyűlés szeptemberi, első ülés-
napja. S, hogy ne maradjon el a szójá-
ték: hülés-nap volt, nem az enyhülésé. 
(Jómagam is elhültem, azt hittem nincs 
már lejjebb egy miniszterelnöki beszéd 
színvonala, de tévedtem.) Sokan, felte-
hetően azért csalódtak, mert azt várták, 
talán megtörténhet a csoda; a többség 
megszavazza a parlament feloszlatá-
sára tett indítványt, vagy netán szakér-
tői kormány kerülhet a mostani helyébe. 
De hát minden maradt a régiben.

Ahogy néhány hete megírtam, az 
SZDSZ csak mímeli az MSZP-vel való 
szembenállását és az ellenzékiség sze-
repkörét. Az MDF is érdekesen kavar-
ja a „málnaszőrt”, hogy egy Rejtő Je-
nő-i zsargont használjak. Persze, en-
nél pontosabb a cirkusz kifejezés, mert 
ez – még ha latin eredetű is - legalább 
közérthető. Viszont nem ingyen cirkusz, 
mert az adófizetők, ill. minden magyar 
állampolgár zsebére megy. (Még akkor 
is, ha ingyen nézhetjük a Tv-ben, vagy 
hallgathatjuk a rádióban.) Az ókori ró-
mai demokráciában legalább ott volt a 
cirkusz mellett, a panem („kenyeret és 
cirkuszi játékokat”), de itt csak az utób-
bi maradt.

Tényleg, olyan mutatványok voltak, 
hogy a Nagy Cirkuszok is elbújhatnak 
mellette. Állítom, még Rodolfó is meg-
irigyelte volna azt a trükköt, ahogy Dá-
vid Ibolya úrhölgy elővarázsolta vala-
melyik kalapjából azt a bizonyos CD-t, 
amelyen állítólag egy lehallgatott be-
széd másolata volt, hogy őt megfigyel-
jék, majd kompromittálják. (De ha nem 
az volt a CD-n, hát akkor meg kisnyúl.) A 
legsziporkázóbb mégis Gy. F. miniszter-
elnök felszólalása; aki kérdezésre buzdí-
tott minden magyart! Aztán mikor Nav-
racsics Tibor frakcióvezető úr kérdezett, 
úgy elengedte a füle mellett a kérdése-
ket, mint egykor Rodolfó mester a ga-
lambokat, amik rögtön utána szappan-
buborékká változtak. Egyetlen konkrét 
válasz nem érkezett a kérdésekre… Ro-
bin Hood nevének említésére figyeltem 
csak föl. A kormányfő szeretné bevezet-
ni ezt az Olaszországban már működő, 
Robin Hoodról elnevezett adót. Amely-
nek a lényege; a nagy nyereséggel dol-
gozó energiaszolgáltatók fizessenek 
extra, különadót, amit szociális kiadá-
sokra fordítanának. Jól hangzik ez a Ro-
bin Hood-i éca, de erre már a MOL rea-
gált is, 5 Ft-os benzináremeléssel. Felte-
hetően a gázszolgáltatók is ezt teszik, a 
fogyasztó úgy sem kíséri figyelemmel a 
világpiaci árak változását.

Nem kell közgazdasági érettségi an-
nak kiszámítására, hogy mi is változna a 
kisemberek szociális helyzetében. Külö-
nösen, akkor, ha a váratlan lehűlés tartó-
sabbá válik…

- ács - 

HÍREK
A Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központ hírei

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.

VÁLTSON BÉRLETET 
A 2008/2009-es 

SZÍNHÁZI ÉVADRA.

A régi bérletek magújításá-
ra október 10-ig és újak vá-
sárlására október 13-tól lesz 
lehetőség a 

Déryné Művelődési és Ifjú-
sági Központ Közönségszol-
gálati Irodájában vagy az 59/ 
503-224-es telefonszámon
Előadásaink:
Georges Feydeau – Szentir-

mai Ákos – Bradányi Iván
 OSZTRIGÁS MICI

Zágon István – Nóti Károly
 HYPPOLIT, A LAKÁJ

Molnár Ferenc
 ÜVEGCIPŐK

Görgey Gábor
 KOMÁMASSZONY, HOL 

A STUKKER ?

Baba-Mama Klub
Ringató

2008. szeptember 22-én 
(hétfőn) 9 órától szeretettel 
várjuk a babákat és a mamá-
kat újra induló klubunkba!

Helye és ideje:
Déryné Művelődési és Ifjú-

sági Központ I. emeleti klub-
terme hétfőnként 9 órától

A foglalkozás első részében 
Hodos Szilvi népzenetanárral 
„ringatózhattok”, majd szaba-
don játszhatnak a babák, be-
szélgethetnek a mamák.

A baba-mama klub látoga-
tása díjtalan.

Köszönet
Kedves Szülők!
A református iskola tanulói 

és a diákönkormányzat ne-
vében megköszönjük az őszi 
hulladékgyűjtésben való ak-
tív részvételt, segítséget.

Iskolavezetés

Falugazdász hírek
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támo-

gatás (SAPS) 2008. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 39/2008. (III. 29.) 
FVM rendelet és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes terü-
letalapú támogatásokhoz (SAPS) kapcsolódó 2008. évi kiegészítő nemzeti támogatások (top 
up) igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 42/2008. (IV. 4.) FVM rendelet egyes 
jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről.

Jogforrás: 39/3008. (III: 29.) FVM rendelet és 42/2008. (IV. 4.) FVM rendelet.

Támogatási jogcím
Támogatás mértéke

Termeléshez kötött Termeléstől elválasztott

Egységes területalapú támogatás
132,83 euró/ha 
2008. okt. 1-jei árfolyamon 
Bázis terület: 4 829 000 ha

Egyes szántóföldi növények 
termesztésének támogatása legfeljebb 11.200 Ft

Dohány termesztésének támogatása

Burley dohány – legfeljebb 
715.000 Ft
Virginia dohány – legfeljebb 
898.500 Ft

legfeljebb 205.000 Ft

legfeljebb 266.000 Ft

Hízottbika-tartás támogatása legfeljebb 46.900 Ft

Tejtermelés támogatása legfeljebb 8,030 Ft/tonna

Anyatehéntartás támogatása legfeljebb 31.500 Ft legfeljebb 9.350 Ft

Extenzifikációs szarvasmarhatartá-
si támogatás legfeljebb 17.050 Ft

Anyajuhtartás támogatása

egyedenként legfeljebb 
1.640 Ft/egyed 
juhtejet vagy -tejterméket 
értékesítők esetében legfeljebb 
1.315 Ft/egyed

Kedvezőtlen adottságú területeken 
történő anyajuhtartás támogatása legfeljebb 1.400 Ft

Héjas gyümölcsűek termesztésének tá-
mogatása 30.100 Ft/ha

Rizs termesztés támogatása legfeljebb 58.100 Ft/ha legfeljebb 18.400 Ft/ha

Gázolaj jövedéki adó visszaigénylés módja: az őstermelő éves bevallást készít, melyet a 
tárgyévet követő január 15-től nyújthatja be.

A gazdálkodószervezetek és egyéni vállalkozók elektronikusan féléves bevallást július 15-
től, III. negyedévest október 15-től, IV. negyedévest január 15-től nyújthatják be.

Szőke Sándorné
falugazdász

miatt történt ez a tévedés. Do-
bos László hozzászólásában je-
lezte, hogy kételkedik a félreér-
tésben. Szerinte pontosan tudni 
kellett volna az utak számjelzé-
seit, hiszen ezek hosszú idő óta 
minden évben előterjesztésre 
kerülnek. Kiemelte, szerencse 
hogy a Karcag-Tiszafüred vas-
útvonalat sikerült megmente-
ni, mert az autóút lassan járha-
tatlan halálúttá válik. Kurucz 
István az előterjesztés újratár-
gyalását sürgette, egyszerűen 
olyan oknál fogva, hogy a ta-
nács nem az eredeti előterjesz-
tésről szavazott.

A testület végül Kovács 
László javaslatára egy határo-
zatot fogadott el, amelyben azt 
szorgalmazzák, hogy az útsza-
kasz újra a kiemelt felújítási 
helyre kerüljön.

Ezt követően a soros napi-
rend megtárgyalásakor az első 
pont a Karcag Város Önkor-

mányzata 2008. évi költségve-
tésének I. félévi végrehajtásáról 
szóló beszámoló volt. Az ebben 
szereplő módosított előirány-
zat összege 10.293.467 ezer Ft. 
Ehhez viszonyítva az év el-
ső felében a bevételek 45 %-os 
mértékben, a kiadások pedig 
50,3 %-ra teljesültek. A beszá-
moló megállapítja, hogy a költ-
ségvetés első félévi végrehaj-
tása a tervezett kiadások, fej-
lesztések szükségleteinek telje-
sítése a megfelelő ütemben, a 
fedezet folyamatos biztosításá-
val zajlott.

Ezen az ülésen még három 
pályázat ügyében is döntöt-
tek a képviselők. Az első az 
Önkormányzati Minisztéri-
um által kiírt pályázat, ame-
lyen a megfelelő önerő bizto-
sítása mellett 8 millió forintot 
nyerhet városunk a Szélmalmi 
Fogadóház, valamint az on-
nan kiinduló, a Zádor hidat és 
Ágota hidat érintő kerékpáros 
túraútvonal fejlesztésére.

A második pályázat „Az Ok-
tatási és Kulturális Minisztéri-
um által támogatott tanulmá-
nyi, tehetséggondozó versenyek 
meghirdetése a 2008/2009 tan-
évre” címet viseli. Az 57 mil-
lió forintos keretösszegből gaz-
dálkodó pályázat célja egy igé-
nyes, egységes és áttekinthető 
versenyrendszer kialakítása. A 
Nemzeti alaptanterv műveltsé-
gi területeire vonatkozóan 7-8. 
és/vagy 9-10. évfolyam tanulói 
részére lehet versenyeket szer-
vezni. A testület ezt az előter-
jesztést is egyhangúlag szavaz-
ta meg.

Városunk most is csatlako-
zik a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázathoz (a 2009. évre), 
amely a felsőoktatásban tanuló 
hátrányos helyzetű fiataloknak 
nyújt rendszeres anyagi segít-
séget. Városunk eddig minden 
évben részt vett ebben a támo-
gatási rendszerben.

Cselényi Csaba

Folytatás az 1. oldalról

Testületi ülés
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Par la men ti Nap ló

Az eső pedig csak esett, 
egyre esett. Az őszi parlamen-
ti szezonkezdés nem is kapha-
tott volna igazibb, ősziesebb 
hátteret a természettől, mint 
ezt az esős, szürke, hideg hét-
fői napot. A Képviselői Iroda-
ház folyosói megteltek a szá-
radó esernyőkkel, a fogasokon 
újra megjelentek a kabátok. 
Hol van már a nyár? Hol van-
nak az augusztusi és szeptem-
ber elejei kánikulai napok?

Ahogy az iskolában mond-
ják: becsengettek, hogy a 
csengetést csend kövesse. Hét-
fő délután a parlament emlé-
kezéssel nyitott. Augusztus-
ban ment el közülünk Gidai 
Erzsébet, professzor asszony, 
aki 1998 és 2002 között volt 
tagja a képviselőháznak. Alig 
múlt hatvan éves, most jöhet-
tek volna a felhalmozott tu-
dás és élettapasztalat állomá-
sai, tanulmányok és könyvek. 
Ezek a könyvek már nem szü-
letnek meg, a rohanó, gyilkos 
tempó felemésztette az egye-
temi katedrán szolgáló tanár-
nőt. Helyette az egyperces né-
ma parlamenti csend jutott 
mindenkinek, aki ismerte őt, 
vagy nem. Még ugyanebben a 
részben a parlament új man-
dátumot is igazolt. Bicske pol-
gármestere, volt országgyűlési 
képviselő is elvesztette a küz-
delmet betegségével szemben, 
így az őt delegáló párt most új 
képviselőt küldhetett a Tisz-
telt Házba.

Persze mindez csak a szolid 
bevezető volt a nap küzdelme-
ihez. Feloszlik-e a parlament, 

vagy sem? A kérdés nem volt 
kérdés, miután az ebben a di-
lemmában a mérleg nyelvét 
jelentő SZDSZ-frakciója már 
korábban bejelentette: marad-
nia kell a parlamentnek. Ak-
kor mi szükség volt az egész 
színjátékra? Meg kellene kér-
dezni a benyújtókat. Ők erre a 
kérdésre úgy válaszoltak, hogy 
most jött el az igazság pillana-
ta, ki kellett derülnie ki ellen-
zéki és ki kormánypárti igazá-
ból? Ez alapján maradt min-
den úgy, ahogy eddig. Mint a 
„szép időkben”, az MSZP és 
az SZDSZ együtt szavazott, 
a három másik párt – Fidesz, 
KDNP, MDF – pedig oszlatott 
volna. Szavazáskor kiderült: 
nem oszlik.

Ahogy nem oszlik a köd az 
Európai Unió energiapolitiká-
ja ügyében sem. Hétfőn dél-
után a parlament látogatót ka-
pott, Jose Manuel Barroso el-
nök úr személyében. Az Eu-
rópai Bizottság Budapesten 
tartózkodó elnöke megláto-
gatott bennünket, beszédet is 
mondott. Nekem eszembe ju-
tott, hogy beszéd helyett elnök 
úr időnként írhatna is. Töb-
bek között levelet. 2005 tava-
szán magyar parlamenti kép-
viselőként küldtem egy levelet 
Brüsszelbe Barroso elnöknek, 
a magyar méztermelők ér-
dekében. Az angol nyelvű le-
velet elkísérte egy üveg karca-
gi akácméz is, hátha a kísérő 
naturália meggyorsítja a vá-
laszt. Ha jól számolom, ennek 
már három és fél éve, válasz 
pedig a mai napig sincs. Így az 

ember kicsit kétkedve hallgat-
ta az elnök urat, amikor arról 
beszélt, hogy mennyire fonto-
sak számára a nemzeti parla-
mentek.

De vissza az energiapoli-
tikához. Barroso elnök új-
ra megismételte, hogy közös 
energiapolitikára van szük-
ség az Európai Unióban. Ez 
rendben is volna, különö-
sen Magyarország szempont-
jából, amely a legkiszolgálta-
tottabb ország energia szem-
pontból az Unióban. (Bulgária 
helyzete hasonló.) Ám még-
is azt látjuk, hogy az uniós or-
szágok vezetői a szavak ellené-
re egyéni megoldásokat talál-
nak. Hiába központi gondolat 
a Nabucco-vezeték megépí-
tése, a függőség csökkentése, 
ha az olaszok, osztrákok az el-
ső adandó alkalommal csatla-
koztak az orosz Gazprom kez-
deményezte Déli Áramlat-ve-
zeték megépítéséhez. Az egy-
ség úgy tűnik sokszor csak 
a szavak szintjéig tart, ami-
kor lépni kell, minden ország 
a saját érdekei szerint cselek-
szik. Persze azt is meg lehet-
ne kérdezni, miért veszteget-
te el Európa az elmúlt tíz évet? 
Az uniós vezetők vajon miért 
nem tettek semmit országaik, 
az unió energiafüggőségének 
csökkentésére.

Ezt Barroso úrtól is meg-
kérdezhettük volna, de ő a 
szomorú, esős délutánon vis-
szasietett Brüsszelbe. Ahogy 
mondtam: az eső pedig csak 
esett, egyre esett.

Varga Mihály

Őszi nyitány esővel és széllel

Autó az út menti 
árokban 

Szeptember 11-én 17 óra 9 
perckor kezdte meg a vonu-
lást 2 karcagi jármű 8 tűz-
oltóval, illetve 2 tiszafüredi 
jármű 7 tűzoltóval a Kun-
madaras és a Tiszaszen-
timre közötti útszakaszra, 
ahol egy Ford típusú sze-
mélygépkocsi az árokba 
csúszott. Az aránylag nagy 
erőkkel történő vonulást azt 
indokolta, hogy a jelzésből 
nem derült ki egyértelműen 
hogy hol, melyik Tűzoltó-
ság területén történt a bal-
eset. A baleset során egy fő 
súlyos sérüléseket szenve-
dett, őt a Mentők kórházba 
szállították. A tűzoltó egy-

ségek a jármű áramtalanítá-
sát végezték el.

Hulló vakolat a főtéren 
Szeptember 13-án, a 21 

óra 30 perckor kapott riasz-
tás alapján vonultak az egy-
ségek Karcag főterére, ahol 
egy emeletes ház hulló va-
kolata jelentett veszélyt a 
járókelőkre. A beavatkozás, 
mely során a kosaras gép-
jármű kapta a főszerepet, 22 
óra 13 perckor ért véget.

A beavatkozásról fényké-
pek a web.t-online.hu/kgtpk 
címen találhatók.

TŰZOLTÓSÁG 

TŰZKAKAS

Meghívó
SENIOR SPORT

Tájékoztatjuk a kedves érdeklődőket, hogy a pályázat ke-
retében folytatjuk a városismereti „Séta a városban” elne-
vezésű programot, amely 2008. szeptember 27-én (szom-
baton) indul.

Találkozás: szeptember 27-én (szombaton) 14 órakor a 
Déryné Művelődési Központ előtt.

Útirány: Kálvária-halom – Szélmalom – Fogadóház.
Az út megtehető séta vagy kerékpáros közlekedés ke-

retében.
Várunk minden kedves érdeklődőt „nem csak 50 fölött” 

szülő – nagyszülő – unoka korosztályig.
Pánti Ildikó

önkormányzati képviselő
a program szervezője

A Béke Világnapja
Az ENSZ döntése szerint 1981 óta szeptember 21-e min-

den évben a Béke Nemzetközi Napja. A Veterán Világszö-
vetség- amelynek tagjai hazánkból a Bajtársi Egyesüle-
tek Országos Szövetsége (BEOSZ) és a Magyar Ellenállók 
és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ)- felhívással fordult 
tagjaihoz (89 ország 189 szervezete, mintegy 30 millió tag) 
egy világméretű békedemonstrációhoz való csatlakozásra, 
annak saját országukban történő megszervezésére.

A két magyar szervezet közösen készíti elő a magyar-
országi rendezvényeket, aminek fő koordinátora és felelőse 
a BEOSZ,  amelynek tagszervezetei 60 településen - így 
Karcagon is - megszervezik a Béke Világnapját 2008. 
szeptember 21-én.

A rendezvény helyszínei: 
1. Karcag, Kossuth tér (Viktória-kút)
2. Karcag Varró u. 2. – Az Esélyegyenlőség Napja ren-

dezvény keretén belül.
A rendezvény időpontja: 2008. szeptember 21-én (va-

sárnap) 12.00 óra
Rab János nyá. h. őrnagy

egyesületi elnök

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk 

minden érdeklődőt 
az Gábor Áron 

Gimnázium, 
Egészségügyi 

Szakközépiskola és 
Kollégiumba az október 
4-én 11 órakor tartandó 

Öregdiák találkozóra. 
Előtte 10 órakor Kádár 
Pál tanár festményeiből 

készült kiállítás 
megnyitójára kerül sor.

Juhászné Zsadányi 
Erzsébet
igazgató

Annyi mindenféle gyűjtő-
vel (bélyeg, régi pénz, fegy-
ver, gyufacímke, képeslap, 
könyv etc.) összefutott már az 
ember, hogy a pecsétes téglák 
iránt lelkesedőkről hallva fel 
se kapja a fejét. Pedig, mint az 
elmúlt hét szombatján látha-
tó volt, nem is kevés emberről 

van szó, a téglával, téglagyá-
rakkal kapcsolatos felkészült-
ségük pedig óriási. Mi több, 
olyasvalami is eszükbe jutott, 
ami másnak eddig még nem: 

emlékművet állítottak a tég-
lavetőknek, hiszen ezerszer 
megdicsért, műemléknek ava-
tott épületeink, lakóházaink, 
de akár járdáink is őrzik eme 
építőanyag előállítóinak mun-
káját. A szerény emléket az I. 
Bereki Nemzetközi Téglás Ta-
lálkozó eseményeként 2008. 

szeptember 13-án Berekfür-
dőn avatták fel a „Monarchia” 
Bélyeges Tégla Gyűjtők Egye-
sülete tagjai, akik ez alkalom-
mal egy emlékfát is elültettek.

A téglavetők emlékére
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A magyarsággal és a ma-
gyar állammal kapcsolatos 
történelmi emlékek bőség-
gel találtatnak szerte a Kár-
pát-medencében, és annak 
túristaként is elérhető kör-
nyezetében. Mégis, ha múlt-
idéző kirándulásra indu-
lunk, inkább a (nekünk kö-
zelebb eső) Erdélyt, Kárpát-
alját vagy Szlovákia tájait 
vesszük célba, holott a dél-
nyugati végeken is szép látni-
valók várnak ránk.  Ezért is 
kértük meg egy rövid beszá-
molóra dr. Fazekas Sándort, 
aki két fiával együtt tett ke-
rékpártúrát a Muraközben, 
Karintiában, az Isonzónál, 
Velencében, Zengg, Trieszt, 
Pola, Fiume tengerparti vá-
rosaiban és visszafelé, a már 
közelebbi baranyai tájakon. 
A kerékpártúra mindössze-
sen 2.446 kilométer volt. Ne 
hagyjuk magunkat ettől a 
számtól vagy az Isonzó felé 
eső hegyláncok ormaitól el-
rettenteni. A túravezető ál-
lítása szerint a Karcagon is 
megvásárolható átlagos ke-
rékpárokkal az út bárki által 
megtehető. 

- Nagyon ajánlom, hogy ha 
valaki nem siet, akkor az au-
tópályán ne egyből a horvát 
tengerpart felé menjen, hanem 
keresse fel az útközben lévő 
magyar emlékeket. Mindjárt a 
határátkelőhely, Letenye után, 
a Muraközben találjuk Csák-
tornyát és a Zrínyiek várát. 
Nagyon szép műemlék és mú-
zeum van berendezve benne 
Zrínyi Péternek és Frangepán 
Ferencnek, a Habsburg elle-
nes összeesküvés két, Bécsúj-

helyen kivégzett vezetőjének, 
s a várban található a Zrí-
nyi emlékmű. A szomszéd fa-
luban, Szent Ilonán van egy 
kis reneszánsz kápolna, ahol 
a Zrínyiek temetkezési he-
lyét alakították ki. Itt temet-
ték el a szigetvári hős, Zrínyi 
Miklósnak a fejét is. A várvé-
dő kapitány fejét ugyanis az 
egyik magyarországi pasa el-
küldte a Habsburg uralkodó-
nak, hogy íme, a legjobb ka-
tonájuk volt és hagyták meg-
halni. Így került aztán a csa-
ládi kápolnába. Mostanában 

régészeti feltárások voltak ott, 
és valóban találtak egy „ma-
gányos” koponyát, ami el-
képzelhető, hogy a szigetvá-
ri hősé volt. A Kursanec-i er-
dőben volt (1664. november 
18-án) az a szerencsétlen bal-
eset, ahol a költő és hadvezér 
Zrínyi Miklóst (1620-1664) a 
vadkan megölte. A helyszínre 
az 1700-as évek közepén kő-
keresztet állítottak. Az idő et-
te eredetit láthatjuk a csáktor-
nyai várban, a helyszínen lévő 
másolat. 

- A Zrínyieknek még ma is 
van ott kultusza, láthatjuk. 
Azt pedig olvastam, hogy a szi-
getvári hőst Horvátországban 

is hősként tisztelik.  
- Hogyne. A Zrínyiek hor-

vát-magyar vegyes család. Az 
a Zrínyi Miklós, aki a Szigeti 
veszedelmet írta, magyarnak 
tartotta magát. Péter, a testvé-
re horvátnak tartotta magát, ő 
fordította le a bátyja eposzát 
horvátra, amiért aztán a hor-
vát irodalmi nyelv megalkotó-
jaként tartják számon. Csák-

tornyán és a horvátorszá-
gi Muraközben ma már nem 
találunk magyarokat, még-
is azért jó lenne, ha a határon 
felállított üdvözlő táblán ma-
gyarul is köszöntenék az ide-
látogatókat.

Az út következő, magyar 
vonatkozású emlékeit az Ison-
zó völgyében, Doberdó sziklái 
között találjuk. Szép kis bicik-
litúra volt – alföldi magyarok 
lévén -, az odavezető 1300 il-
letve 1611 méteres hágókat le-
küzdeni, de a végén ott a híres 
völgy a hegyeivel.

- Az Isonzó egyébként egy 
kis folyó, a völgyében valami-
kor vegyes, olasz-szlovén la-
kosság élt, most szinte csak 
szlovének laknak ott, bár tud-
nak olaszul.

- Isonzó tehát Szlovéniához 
tartozik.

- Jelenleg szlovén terüle-
ten van. Az Isonzónál, a tör-
ténelemből tudjuk, kereken 
egy tucatszor ütközött meg 
az osztrák-magyar és az olasz 
hadsereg, ezért aztán harctéri 
emlékeket, kiállításokat talál-
hatunk és láthatjuk az egyko-
ri csatatereket, a Caporetto-i 
áttörés (1917 októbere) emlék-
műveit… és hát a katonateme-

tőket. Ezekből még lenn a Pi-
avénál és a Tagliamentónál is 
találtunk. Rengeteg van belő-
lük. A Doberdo-i harctér min-
dig nagy, hegyes vidék volt a 
képzeletemben. A valóságban 
azonban kb. 100 méter magas 
dombsor, egy mészkő fennsík. 
Ez „fogta meg” az olaszokat, 
hogy leereszkedjenek az al-
földre. Ezért folytak érte olyan 
ádáz csaták.

- Milyen állapotúak a kato-
natemetők?

- Rendben vannak. A csa-
tában nem, de a háborúban 
győztes olaszoké monumentá-
lisabb, az osztrák-magyar ka-
tonáké valamivel szerényebb. 
Láttuk azonban, hogy az oszt-
rákok is komoly gondot fordí-
tanak rájuk. Sok magyar ka-
tona neve leromlott állapot-
ban olvasható – vagyis ahogy 
egy osztrák levéltáros számon 
tudja tartani. Vannak magyar 
koszorúk is, tehát magyarok 
is látogatják ezeket az emlék-
helyeket. Hozzá kell tennem: 
mi a kőutak melletti katona-
temetőket láttuk, azt, hogy a 
hegyek túloldalán milyen ál-
lapotban vannak, azt nem tu-
dom. Arrafelé is vannak pe-
dig, hiszen az isonzói csatatér 
kétezer méteres hegyeken ke-
resztül húzódott. Ez volt a vi-
lágtörténelem leghosszabb és 
legnagyobb hegyi háborúja

(folytatjuk)

Elek György 

Kirándulás kétkeréken - 1. rész

A Zrínyiek és Isonzó

Mementó, magyar katonasírok

Az Isonzó völgye

- Jelenleg a szervezet átala-
kítása van folyamatban. Ezen 
belül – az egyes ágazatok ha-
tékonyságának megállapítá-
sa érdekében – részben a tevé-
kenységek elkülönítése, ahol 

kapcsolódási pontok van-
nak, ott azok összehangolá-
sa zajlik. Ez, reményeim sze-
rint az év végére be is fejező-
dik. Első lépésben a műsza-
ki oldal átszervezése történik, 
illetve történt meg. A munka-
vállalói létszám jelenleg 72 fő. 
Sem a létszám növelését, sem 
a csökkentését nem tervezem, 
de a folyamatos szakmai ön-
képzést és a cég által finanszí-
rozott képzéseken való részvé-
telt minden munkavállalótól 
elvárom és meg is fogom kö-
vetelni. Ezzel tudunk megfe-
lelni az imént felsorolt ágaza-
tok, és az immár eléggé sok-
rétű feladatok ellátásának. Az 
ágazatok élén egyébként felké-
szült szakemberek állnak.  A 
Városi Szennyvíztelep veze-
tője Federics László, aki nem-
régiben került oda és most is-
merkedik a telep munkájá-
val. A Nagyvénkerti Vízműte-
lep irányítója szeptember 8-tól 
Fodor Miklós. Ő az utóbbi egy 
évben a fürdő vezetője volt, 
most visszakerült a Vízműte-
lepre, a fürdő vezetését pedig 
szeptember 8-tól egy komoly 
tapasztalatokkal bíró fürdős 
szakember, Dobrossy Barna-
bás József vette át. A műsza-
ki vezetői feladatokat  Vincze 
Katalin, a Szennyvíztelep ko-
rábbi vezetője látja el. A te-
lep munkájának összehango-
lása és a műszaki oldal veze-
tése Andrási István kollégánk 
feladata.

- Mik az ágazatokkal kapcso-
latos legfontosabb feladatok?

- Az ivóvíz szolgáltatással 
kapcsolatban fontos megemlí-
teni, hogy önkormányzatunk 
részt vesz az Észak-Alföl-
di Régió Ivóvízminőség-javí-
tó Programjában. Ennek ke-
retében kerülne sor a meglé-
vő vízbázisunk tisztítási tech-
nológiájának a fejlesztésére. 
A megvalósítás érdekében az 
önkormányzat alapító tag-
ja az Észak-Alföldi Ivóvíz-

minőség-javító Konzorcium-
nak. A Nagyvénkerti Vízmű-
telepen nagyon szép környe-
zetet alakítottak ki a kollégák. 
Ott a kerítés felújítása mellett 
másik tervem az üvegház is-
mételt felépítése. Virágokat, 
díszcserjéket lehetne nevel-

ni benne a fürdő és a kereske-
delmi szálláshely területére. A 
szennyvíztelepi rekonstruk-
ció 2006 júniusában lezárult 
és ezzel véget ért a folyama-
tos bírságolások 19 éves idő-
szaka is. Az újabb előírások-
kal azonban újabb feladatok 
jelentkeztek. Fontos még a te-
lep energia felhasználásának 
csökkentése és optimalizálá-
sa, és ennek keretében a prés-
ház teljes felújítása. A gyógy-
vizű strandfürdő és ezen ke-
resztül a kereskedelmi szállás-
hely fejlesztése érdekében, az 
Észak-Alföldi Operatív Prog-
ramon belül, a „Versenyképes 
turisztikai termék- és attrak-
ciófejlesztés” támogatása ke-
retében 2008. február 29-én 
pályázatot nyújtottunk be a 
tulajdonos városi önkormány-
zat kezdeményezésére és tá-
mogatásával. A pályázat elké-
szítését Lőrincz Mária, a Kis-
térségi és Vagyongazdálko-
dási Iroda vezetője szervezte, 
irányította. Szeptember 15-én, 
azaz hétfőn érkezett meg a vá-
lasz, hogy a Városi Gyógyvizű 
Termálfürdő fejlesztése című 
pályázatunkat 291.500.000 fo-
rint összegű feltételes támoga-
tásra elfogadták. Ez azt jelen-
ti, hogy a pályázat a második 
fordulóba jutott, ahol ismét el-
engedhetetlenül fontossá vá-
lik Lőrincz Mária irodavezető 
 asszony összehangoló munká-
ja. A második fordulóban az-
tán már prezentálni kell a vég-
leges, engedélyes terveket. A 
beadott tanulmányterv alap-
ján megvalósuló fejlesztés el-
ső ütemének főbb elemei töb-
bek között a meglévő úszóme-
dence átalakítása, szabványos 
tanmedence, valamint kétte-
rű termál medence építése, az 
öltözőépület átalakítása, well-
ness terem kialakítása és így 
tovább. 

- Sok sikert hozzá.
- Köszönöm.

Elek György    

Fejlődik a fürdő
Folytatás az 1. oldalról
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A népmese napja
Három a magyar igazság! 

Már harmadjára találkozhat-
tok a lap hasábjain Benedek 
Elek kedves arcával. Szept-
ember 30-án, Benedek Elek 
születésnapján ünnepeljük a 
népmese napját. Erre az al-
kalomra a Városi Csokonai 
Könyvtár Gyermekkönyvtá-
ra egy mesedélutánt szervez, 
ahol Tóth Istvánné Már-
ta néni az újonnan beállított 
mesefotelben mondja el ked-
venc történeteit. Te is itt ün-
nepelhetsz velünk, ha a hiá-
nyos meserészleteket jól felismerted, és 2008. szeptember 24-
ig egy lezárt borítékban a helyes megfejtéseket (címeket) be-
dobod a könyvtár postaládájába. (A lapon tüntessétek fel 
neveteket, lakcímeteket és iskolátokat! A borítékra pedig írjá-
tok rá, hogy népmese napja!) Ezen a délutánon a helyes meg-
fejtők között ajándékokat sorsolunk ki.

A megfejtéshez segítséget adnak a könyvek, amelyeket a 
könyvtárban biztos megtalálsz. Kellemes olvasást kívánok.

Szabó Péterné
gyermekkönyvtáros

3. részlet 
A szegény ember elévette a pipáját, még volt egy kicsi dohá-

nya, teletömte. Gondolta, ha pipára gyújt, majd valami oko-
sabb jut eszébe. Benyúl a tűzbe, hogy szenet vegyen ki a pipá-
jára, de olyan ügyetlenül talált benyúlni, hogy a lábos felfor-
dult, s a kolbász kifordult a hamuba. Felpattant az asszony, el-
kezdett lármázni.

- Jaj, de ügyetlen kend, bárcsak az orrára nőne ez a kolbász!
S ahogy kimondta, már ott is lógott az urának az orrán a 

rőfös kolbász, úgy odaforrott, hogy azt szép szerivel levenni 
nem lehetett. 

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

A feladat (1971) című regé-
nye egy távoli naprendszer 
Földhöz hasonló bolygóján 
játszódik, ahol egy kutatóűr-
hajó szenved végzetes bal-
esetet. A hatfős legénységből 
mindössze egy orvos-bioló-
gus éli túl a katasztrófát. Bár 
neki is napjai vannak hátra, 
mégis úgy dönt, hogy végre-
hajtja a küldetést. Halála előtt 
beindít egy programot, amely 
száz évvel később, az űrhajó 
reaktor-sugárzásának elmúl-
tával a bolygó teremtményei 
közül néhányban újjá éleszti 
a legénység tudatát. Ilyen for-
mán próbálja a hajót beüze-
melni és a feladatot végrehaj-
tani.

De vajon van-e értelme en-
nyi idő után ezzel foglalkoz-
ni, vagy sem? Emlékeznek 
egyáltalán a Földön a hajó el-
tűnésére? Létezik még a Föld? 

Vajon túléli-e az akarat az 
ember fizikai létét a bolygó 
lakosaiban, és egyáltalán ez 
az akarat képes-e a feladatra 
koncentrálni?

Izgalmas, fordulatokban 
gazdag, sokszor kegyetlenül 
drámai hangvételű történetet 
tart kezében az olvasó. Ter-
mészetesen a végén minden 
kérdésre választ találunk. 

A regényt több európai 
nyelvre is lefordították, és 
1975-ben meg is filmesítették. 
Zsoldos több híres könyvének 
címét a Solaris zenekar szám-
címként használta fel, mint 
pl.: A viking  visszatér, Ellen-
pont, Távoli tűz. Ezek szin-
tén kiváló regények, azonban 
Zsoldos Péter, mint zeneked-
velő, zeneszerzést tanult em-
ber még egy értékes, azonban 
nem sci-fi regénnyel gazdagí-
totta életművét. 1979-ben je-
lent meg a Portré négy ülésben 
című Muszorgszkijról szóló 
életrajzi regénye.

1998-ban díjat is alapítot-
tak Zsoldos Péterről elnevez-
ve, amely az egyetlen jelentő-
sebb hazai elismerés, amelyet 
sci-fi írók kaphatnak.

Cselényi Csaba

Tíz könyv
II. rész

Olvasást népszerűsítő sorozatunk második részében egy 
olyan magyar író könyvét szeretném bemutatni, aki ugyan 
nem a szépirodalom területén alkotott, viszont a maga műfa-
jában kiemelkedő és meghatározó személyiségnek számított, 
illetve számít a mai napig. Zsoldos Péter (1930-1997) magyar 
sci-fi író aki hosszú ideig a Magyar Rádióban zenei szerkesz-
tő-riporterként dolgozott, viszont elsősorban tudományos-
fantasztikus műveiről ismert hazánkban. A szó szoros értel-
mében tudományos-fantasztikus íróról van szó, aki egyálta-
lán nem sablonos, megszokott klisékre épülő regényeket írt, 
hanem sokkal inkább filozofikus megközelítésben viszonyult 
a műfajhoz. Műveinek középpontjában az ember, az emberi 
lét értelme, a tudat és a technikai fejlődés kapcsolata áll. 

Hogy kik is a címben szerep-
lő nővérek? Nos, ők apácák a 
Szent Helén hegyen. Hogy mi-
ért érdekesek ők? Mert nem egy 
hétköznapi zárdáról van szó!

Ugyanis, míg néhány eleven 
nővér a Tisztelendő Anyával a 
szomszéd zárdában Bingózik, 
addig Mária Júlia, a szakács 
nővér előveszi híres könyvét, 
és főzni kezd, a nővérek pedig 
pusztulni!

Így kezdődnek a bonyodal-
mak, melyeken úrrá kell lenni 
a nővéreknek 2 felvonásnyi idő 

alatt. Megoldják-e a problémát? 
És ha igen, hogyan?

A szegedi Árnyszínház tár-
sulata különlegeset alkotott. 
Musical-komédia. Sok jó zené-
vel, gyönyörű énekhangokkal 
és humorral.

Az Árnyszínház egyébként 
nem arra a gyerekjátékra utal, 
amikor kutyát, kacsát vetítet-
tünk a falra, pusztán csak azt 
jelenti, hogy fix épület nélkül 
dolgoznak. A Társulat máshol 
is játszó kiváló színészekből áll. 
Közöttük, a most Mária Amne-

sia nővért játszó Márkus Judit, 
akiről a Hírmondó 2007 kará-
csonyi számában olvashattak.

A darab címe: Apáca-pác. 
Vasárnap volt Szegeden a pre-
mier. Nagy siker volt! 

A nővérek tehát elindultak, 
küldetésüknek megfelelően, és 
járják az országot. Remélhető-
leg jövő tavaszon Karcagon is 
láthatjuk őket, és megtudhat-
juk azt is, mi mindent tartal-
maz Mária Júlia nővér szakács-
könyve.

LK.

A hobokeni kis nővérekSzínházi hírek

Szentendrén tartották tan-
évnyitó összejövetelüket 
azok a pedagógusok, akik 
az erdélyi szórványokban 
vállaltak, vállalnak tanítást 
a Vasárnapi iskola keretein 
belül.

Benkei Ildikó újságíró – a 
Vasárnapi iskola elindítója 
és támogatója - által szerve-
zett rendezvénysorozat gaz-
dag programmal várta a pe-
dagógusokat, résztvevőket. 
A munkát segítette Szabóné 
Márkus Szilvia rendezvény-
szervező, aki szintén részt 
vesz a Vasárnapi iskola prog-
ramjának megvalósításában.

A rendezvényt megtisztel-
te Vetési László erdélyi szór-
ványügyi biztos és Kovács 
Sándor képviselő úr, a Jász 
Nagykun Szolnok megyei 
Közgyűlés alelnöke.

A rendezvénysorozat nyi-
tásaként Dancsó Béla fotó-
iból rendezett kiállítást te-
kintettük meg, melyet dr. 
Dietz Ferenc, Szentendre 
polgármestere nyitott meg, 
aki méltatta a szórványok-
ban végzett munkát is.

A művészien elkészített fo-
tók a gyermekkel való fog-
lalkozások pillanatait örökí-
tették meg. Hon-és népisme-
ret, irodalomórák, szabad-

idős foglalkozások keretein 
belül néptánc, hagyomány-
őrzés, vagy éppen tábor, ki-
rándulás pillanatképei eleve-
nedtek meg.

Vasárnap a Hagyományőr-
ző Lovasíjász Egyesület hon-
foglaláskori bemutatóját te-
kintettük meg rendhagyó 
történelemóra keretén belül.

Az ebéd szabad tűzön ké-
szült. Kovács Sándor alelnök 
úr remek birkapörköltet fő-
zött, karcagi módra. Köszön-
jük a szervezők, támogatók 
munkáját, segítségét.

Lehet-e még újat monda-
ni a Vasárnapi iskoláról? Le-
het és kell is. És persze lehet 
másképp is mondani. Pél-
da erre a megnyitott fotóki-
állítás. A képeken, a kedves 
gyermekarcok mellett a hát-
térben ismert és kevésbé is-
mert témák, motívumok vál-
togatják egymást. Mert így 
szép.

Ahogy mindezt Jékely Zol-
tán: Erdély c. versében érzé-
kelteti. „Itt sem volt-ott sem 
volt birodalom, csupa álom 
és csupa furcsa lom, amit 
csak egy nép emlékes szerel-
me, őrizhet ott az idővel pe-
relve.”

Földváriné Simon Ilona

Tanévnyitó Szentendrén
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Hirdetmény
Tájékoztatjuk a karcagi 

méhészeket, hogy a Jász-
Nagykun-Szolnok Me-
gyei Állategészségügyi és 
Élelmiszer ellenőrző Állo-
más hatósági főállatorvo-
sa 2008. szeptember 8-án 
kelt határozatával Karcag 
közigazgatási területére, 
méhállományokra vonat-
koztatva, azonnali hatál-
lyal teljes községi zárla-
tot rendelt el.

A 70/2003. (VI. 27.) 
FVM rendelet 17. §-a és a 
41/1997. (V. 28.) FM ren-
delet, valamint a végrehaj-
tására kiadott Állategész-
ségügyi Szabályzat 119. § 
és a 479. §-a intézkedik a 
községi zárlat elrendelésé-
ről. A zárlat alatt álló kö-
zségben az állatmozgatás 
vonatkozásában a méze-
lő méhek egyes betegsége-
inek megelőzéséről és le-
küzdéséről szóló 70/2003. 
(VI. 27.) FVM rendelet 17. 
és 27. §-ban foglaltak sze-
rint kell eljárni.

Rózsa Sándor
jegyző

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ 

(5300 Karcag, Püspökladányi út 33.)

családgondozói
álláshely betöltésére (napi 4 órában) munkatársat 

keres az alábbi telephelyére:
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató 
Központ (5309 Berekfürdő, Fürdő út 2.)

Jelentkezési feltételek:
 - a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú 

mellékletének II. Rész I/1. pontjában előírt képesítés, 
illetve az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú 
mellékletének 3. pontja szerinti szakirányú 
szakképzettség,

 - büntetlen előélet.
Előnyt jelent: 
 - szakmai gyakorlat,
 - felhasználói szintű számítógép-kezelői ismeret,
 - helyismeret.
A jelentkezéshez csatolni kell:
 - szakmai önéletrajzot,
 - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 - a képesítést igazoló okiratok másolatát.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 

idejű.
Az álláshely betölthető: az elbírálást követően azonnal.
Bérezés: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény alapján.
A jelentkezés határideje: 2008. szeptember 26.
A jelentkezés módja és helye: a jelentkezési 

dokumentumokat egy példányban, személyesen vagy 
postai úton kell a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 
Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjéhez 
benyújtani (5300 Karcag, Püspökladányi út 33.).

További információ kérhető az 59/311-006 telefonszá-
mon.

Kun Csilla
 intézményvezető

Tájékoztatjuk Karcag város 
lakosságát, hogy 2008. szept-
ember 15. és október 3. kö-
zötti időben (3 hétig) a Ká-
tai Gábor Kórház melletti 
Gyógyszertár parkolójában 
kihelyezett lakossági emlő-
szűrés zajlik mobil szűrő-
busz biztosításával. Ebben az 
évben csatlakozott a szűrőbu-
szon történő szűréshez Berek-
fürdő is. A szűrésben a 45-65 
év közötti női lakosság érin-
tett. A mammográfiás szűrő-
vizsgálat célja az emlők rönt-
genvizsgálatával az emlőkben 
megbúvó, tüneteket és pana-
szokat nem okozó, még nem 
is tapintható rendellenességek 
felderítése. A szűrővizsgálat 
szakképzett asszisztens által 
végzett tapintásos vizsgálatból 
és a röntgenvizsgálatból áll. A 
vizsgálat rövid ideig tart, gya-
korlatilag kockázatmentes és 
általában fájdalmatlan. A ko-
rán, fejlődése kezdeti stádiu-
mában felismert és megfelelő-
en kezelt betegség gyógyulási 
esélyei jók. 

Az emlőrák hazánkban 
a nők egyik leggyakoribb 
 rosszindulatú megbetegedé-
se. Az emlőrák kialakulásá-
nak kockázata a 45-65 éves 
nők körében a legmagasabb. 
A kétévenként történő emlő-
szűrésre ez a korosztály jogo-
sult. A szűrésért fizetni nem 
kell, mert költségeit az Orszá-
gos Egészségbiztosítási Pénz-
tár állja. 

Néhány figyelemreméltó 

adat: A női emlődaganat elő-
fordulása Jász-Nagykun-Szol-
nok megyében jóval maga-
sabb, mint az országos átlag. 
Karcagon 2006. és 2007. év-
ben az emlőszűrésre berendel-
tek 38 %-nál végezték el a szű-
rést. Ez az oka, amiért kérünk 
minden behívottat, menjen el 
a szűrésre.

Az ez évi szűrésben Kar-
cagon: 2143 fő, Berekfürdőn: 
131 fő érintett. A névre szó-
ló meghívólevelet az érintet-
tek megkapták a szűrőköz-
ponttól. A levélben olvasha-
tó a vizsgálat helye és ideje. 
Amennyiben a vizsgálat ide-
je nem felel meg, úgy új idő-
pont kérhető személyesen a 
szűrőbusz felkeresésével vagy 
telefonon. A lakosság részé-
re biztosított telefonszám hét-
főtől-péntekig 8.00-15.30 óra 
között: 06/56/230-560 (Szol-
nok, Mamma Klinika). Kar-
cagon kérdéseikkel Nagy Ibo-
lya szűrési koordinátort keres-
hetik, kinek telefon elérhető-
sége: 06/59/503-482 (ÁNTSZ, 
Karcag).

Javasoljuk a szűrőbusz fel-
keresését azoknak is, akik va-
lamilyen oknál fogva tavaly 
nem jelentek meg a szűrésen. 
Esetükben szükség van házi-
orvosuk felkeresésére, mivel 
ebben az esetben beutalót kell 
kérni. Előzetes időpont egyez-
tetés ebben az esetben is szük-
séges. Felkeresheti háziorvo-
si vagy más szakorvosi beuta-
lóval a szűrőbuszt az is, aki-

nek valamilyen panasza van 
(az emlő alakjának, méreté-
nek megváltozása, tapintha-
tó csomó, váladékozás, eset-
leg vérzés az emlőbimbóból) 
legyen az a 45 évnél fiatalabb 
vagy a 65 évnél idősebb kor-
osztályból.

A vizsgálatra vigyék ma-
gukkal a névre szóló meghí-
vólevelet, a társadalombizto-
sítási kártyát, a korábbi mam-
mográfiás felvételt, leletet, va-
lamint kb. 500 Ft készpénzt, 
arra az esetre, ha az elvégzett 
vizsgálat eredményének meg-
küldését postai úton kérik. A 
lelet egyébként személyesen is 
átvehető Szolnokon, a Rende-
lőintézetben működő Mam-
ma Klinikán a vizsgálatot kö-
vető kb. két héten belül.

Kérjük a munkáltatókat, tá-
mogassák és biztosítsák dol-
gozóik részére az emlőszűré-
sen való részvételt.

A jelenlegi szűrés menete: 
 2008. szeptember 15. 12 órá-

tól: karcagi lakosok
 2008. szeptember 16. dél-

előtt: berekfürdői, délután: 
karcagi lakosok

 2008. szeptember 17. dél-
előtt: berekfürdői, délután: 
karcagi lakosok

 2008. szeptember 18-tól fo-
lyamatosan: karcagi lakosok
Saját érdekében használja ki 

és éljen a szűrés adta lehető-
séggel!

ÁNTSZ Karcagi, Tiszafü-
redi, Törökszentmiklósi Kis-

térségi Intézete

Felhívás emlőszűrésen való részvételre

Szavazás beruházásokra, 
fejlesztésekre

Tisztelt Karcagi Polgárok!
Karcag Város Önkormányzata szeretné megismerni, 

hogy az alábbi beruházási, fejlesztési elképzelések közül 
Önök melyeket ítélik a legfontosabbnak. Kérjük, válaszá-
val segítse munkánkat! 

Ön szerint, melyik a legfontosabb?

 A közutak, járdák felújítása, parkolóhelyek bővítése.

 A Városi Strandfürdő bővítése.

 A zöld területek növényzetének cseréje, a főtér szépí-
tése, játszóterek felújítása.

 A „toronyház” felújítása.

 Közösségi sportcentrum létrehozása, sporttámogatá-
sok növelése, sportszakosztályok finanszírozása.

Egyéb:  ............................................................................................

..........................................................................................................

A kitöltött válaszlapokat a Városházán elhelyezett gyűj-
tőládába kérjük bedobni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy lehet szavazni Karcag város 
honlapján, a www.karcag.hu – n is.

Köszönjük!
Dr. Fazekas Sándor 

polgármester

7.30 – 8.00
 Kerékpáros diákok felvonulása a városközpontban
8.00 – 18.00 „Autómentes nap” a gépjármű forgalom 

elöl lezárt Kossuth téren
9.00 – 12.00
 Iskolák közötti játékos sportvetélkedők
15.00
 „Kerékpárosok a kerékpáros közlekedésért” Kerékpáro-

sok felvonulása a városban
15.30
 Kerékpáros ügyességi verseny
16.30
 „Roncsautó toló” verseny  az autóforgalom elöl lezárt 

Kossuth téren. 
17.30
 Jutalom kerékpár sorsolása a helyszínen megjelentek 

között

Ne feledje: Kerékpárral és gyalog egészségesebb!!!
Legalább ezen a héten közlekedjen  kerékpárral!!!

Mindenki szeretettel várnak a rendezők:
Karcag Város Önkormányzata, Mezőgazdasági és Kör-

nyezetvédelmi Bizottság, Térségünkért E., Oktatási In-
tézmények, Déryné Műv. Közp.,Ipartestület, Környeze-
ti Nevelési Munkacsoport, Egészségfejlesztési Munka-
csoport Polgárőr Egyesület, Nagykun Környezetgazdál-
kodási KFT, Városi Önkormányzat Városgondnoksága, 
Varró István SzKI. DSE.

További információ: Pádár Tibor, 30 / 636-7437

Európai autómentes nap 
Karcagon

Szeptember 22.
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás 
III. emeleti lakás eladó. Tel.: 06/30-359-
5070.
Karcagon,  a Nagyvénkertben 4 szobás, 
tetőteres, garázsos családi ház eladó. 
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. alatti 
ház eladó. Tel.: 59/401-207.
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 melléképület-
tel, 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 melléképület-
tel közvetlen vízpart mellett. Víz, villany 
van. Tel.: 06/30-229-8516.
Karcag, Damjanich u. 37/a. alatti két 
szobás, fürdőszobás, melléképülettel 
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 la-
kás még eladó. Teljes szocpol. igénybe 
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.
Eladó Karcag városközponti IV. emeleti, 
49 m²-es, 2 szobás lakás (középső tég-
la). 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 állapotú 
családi házunkat 2 db lakásra vagy 1 db 
I. emeleti központira értékkülönbözet-
tel. Tel.: 59/311-202 v. 06/30-939-4433.
Karcagon cserépkályhás és gázkonvek-
toros családi ház eladó. U.itt épület fa-
anyag sürgősen eladó. Tel.: 59/400-802 
(reggel 8 óráig, délben és 18 órától).
A Varró úton kétszintes, 76 m²-es lakás 
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.
Kálmán utca 12. sz. alatti házrész eladó. 
Tel.: 06/30-367-0307.
Jókai és a Délibáb utca sarkán kertes 
ház garázzsal, melléképülettel eladó. 
Tel.: 06/70-527-1099.

Karcag, Liget utca 9/a. sz. alatti csalá-
di ház eladó. Tel.: 06/30-973-3637 v. 
06/30-656-2295.
Táncsics krt. IV. emeleti 2 szobás, erké-
lyes, felújított lakás, új hőszigetelt nyí-
lászárókkal, berendezéssel vagy anél-
kül betegség miatt sürgősen eladó. Tel.: 
06/20-583-3910.
Főtérhez közeli 3 szoba + nappalis csa-
ládi ház eladó. Tel.: 06/30-239-7616 (16 
óra után).
Karcagon főtérhez közeli, 5 éves, 93 m²-
es amerikai konyhás + nappali + ebéd-
lő. Összkomfortos alsóépület + garázs 
eladó. Tel.: 06/30-543-7816.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! A teljes 
mentális képesség kifejlesztése Tel.: 
06/1-225-0393 www.maharishi.hu
Eladó 120 l-es hűtő, 120 l-es fagyasz-
tó 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.
Hajdú mosógép, bútorok, centrifuga 
motor, komplett fürdőszoba felszerelés 
új állapotban eladó. Tel.: 59/311-477.
Romet és Babetta sm. kerékpár, üst-
üstházzal, olaj és vegyes tüzelésű kály-
ha, mosógép, gáz falimelegítő, heverő, 
fotel, nagy méretű virágok eladók. Tel.: 
06/20-533-8934.
Eladó káposzta gyaluk, fotelek, fagyasz-
tószekrény, 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.
Lábbal hajtós, négykerekű bicikli és egy 
Whirpool 220 l-es kombi hűtő eladó. 
Érd.: Kg., Kuthen u. 40. Tel.: 59/300-341.
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 ut-
ca 14. Tel.: 06/70-594-7899.
Bontott kültéri illetve beltéri ajtók, vala-
mint használt gázkonvektor olcsón el-
adó. Tel.: 06/30-740-6105. 
Erzsébet háló és szobabútor eladó. Tel.: 
06/70-613-6785.
Gépkocsival és sok szabadidővel ren-
delkező hölgye(ke)t keresek természet-
járáshoz 30-60 éves korig Karcagról ill. 
Debrecen és környékéről. Tel.: 06/30-
293-6434.
Eladó bitumenes hullámlemez (Gutta) 
80 db, gerinc 14 db, szeg 800 db egy-
ben. Tel.: 06/30-606-2895.
Árpa és tavalyi kukorica eladó, vagy bá-
rányra cserélhető. Tel.: 06/30-963-9942.
Eladó 400 db bontott szalag tetőcserép. 
Tel.: 06/30-517-2434.
Eladó PB gáztűzhely palackkal, fote-
lek, heverő, szekrények, asztal. Érd.: Kg., 
Kacsóh u. 15. a déli órákban. Tel.: 06/20-
324-1593 v. 06/70-389-9231.
Keresek használt kisméretű konyha-
szekrényt. Tel.: 59/313-838.
Eladó gyermekheverő (2.500 Ft), ágybe-
tét, előszobafal (1.000 Ft/db), befőttes 
üvegek csavaros tetővel (30 Ft/db). Érd.: 
Kg., Erkel F. u. 5. Tel.: 06/20/383-7129.

Eladó árpa, tanya, gyermekágy és a 
Komisz I-es kertben 20 sor jó minősé-
gű szántóföld kiadó vagy eladó. Garázs 
kiadó. Tel.: 06/70-275-1937 v. 06/70-
257-2045.

Mosógép, centrifuga, női 28-as kerék-
pár és Camping kerékpár, 220 v-os vil-
lanymotor. Tel.: 59/314-892.

Állat
Kiscicákat szerető gazdinak ajándékba 
adok. Tel.: 06/70-776-4575.

7 hetes kismalacok, 5 db körbála széna 
eladó. Érd.: Kg., Fürst S. u. 39.

Németjuhászok, komondor felnőtt szu-
kák, jó házőrzők jelképes összegért el-
vihetők vagy valamire cserélhetők. 
Puli, pumi kiskutyákat ajándékba adok. 
250 kg-os fehér húshízó, pónilovak, li-
bák, szarka galambok eladók. Érd.: 
Kistéglagyár Tel.: 06/30-393-3343.

Szolgáltatás
Munkáltatók figyelem! Frissítő, vitalizá-
ló, székmasszázs – nagyobb termelé-
kenység + egészségesebb dolgozó. Hat 
főtől 50 %-os árkedvezmény (500 Ft/
fő). Tel.: 06/30-293-6434.

HITELEK! Szabad felhasználású jelzá-
loghitel akár jövedelemigazolás nélkül 
is. Személyi hitelek, lakásvásárlási hitel. 
Több banki háttérrel! Teljes körű ügy-
intézés! Tel.: 06/70-314-4403 v. 06/30-
647-7324.

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 betűvágás 
15.000 Ft/m²-től. Tel.: 06/30-619-8072.

Sok az energiám! Szeretném pénzzé 
tenni! Tevékenységeim: gyógy-, frissí-
tő és talpmasszőr + életmód terapeuta 
+ B kategóriás jogosítvány. Tel.: 06/30-
293-6434.  

Vállaljuk munkálatok elvégzését jól 
képzett szakemberekkel: épületek épí-
tését, javítását, átalakítását. Bármilyen 
nemű kőműves munkát, burkolást; ud-
varok, terepek tisztítását; földkábelek 
ásását, zúzalékolást, kapubejárók javí-
tását, aszfaltozását, épületek bontását. 
Akár részletfizetésre is. Nyugdíjasoknak 
magas kedvezményt tudunk biztosíta-
ni. Hívjon bizalommal! Több referenciá-
val rendelkezünk. Tel.: 06/30-346-1454.

Szülinapi partyt rendezek 5-100 éves 
korig. Felejthetetlen élmény! Tel.: 
06/30-293-6434.

Fogyasztó, alakformáló masszázs 
új módszerrel, anyagokkal először 
Karcagon. Időpont egyeztetés telefo-
non: 06/30-293-6434.

Állapotfelmérés Voll-féle diagnosztiká-
val. 10 főtől karcagi kiszállással, egyéni-
leg Debrecenben. Időpont egyeztetés: 
06/52-531-015.

Gépjármű
8 éves Suzuki Swift 4 ajtós – 2 légzsák, 
légkondi – jó állapotban eladó. Tel.: 
06/30-978-7963.

UAZ ponyvás lassújármű eladó. Terepes, 
5 év műszakival. Tel.: 06/30-973-3637 v. 
06/30-656-2295.

Apróhirdetés 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: 

2008. NOVEMBER 23-ig
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.

Pályázat
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek 
Otthona pályázatot hirdet az alábbi munkakör 

betöltésére:

szakképzett szociális ápoló-gondozó.

Ellátandó feladatok: Idősek Otthonában lakók gondozá-
sa-ápolása, kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása.

Bérezés: Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény szerint.

Benyújtandó iratok: 
- önéletrajz,
- végzettséget igazoló iratok fénymásolata.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szakmai tapasztalat.

Munkakör betöltésének várható időpontja: 
2008. október 1.

Pályázatok benyújtása: Karcagi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás Idősek Otthona. Karcag, Horváth F. u. 1. sz. alá.

Határidő: 2008. szeptember 26.

Elbírálás: 5 napon belül.
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Moziműsor
Szeptember 19. péntek
 Erőszakik
 Feliratos angol-

belga vígjáték
Szeptember 20. szombat
 A sötét lovag
 Feliratos amerikai 

akciófilm
Szeptember 23. kedd 
 Ne szórakozz 

Zohannal
 Amerikai vígjáték1216
Szeptember 26. péntek
 Mamma mia
 Angol-amerikai 

zenés vígjáték
Szeptember 27. szombat
 Szex és New York
 Amerikai 

vígjátéksorozat
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Anyakönyvi hírek
Születés

Papp Anikó Éva -Czinege 
István 
Kg., Rózsa u. 10.  Dávid
Szabó Anett -Veres Péter
Kg., Tisza u. 5.  Vivien
Puskás Adrienn – Baranyai 
Imre
Kg., Mészáros u. 1.  Imre

Halálozás
Szentesi Eszter
 Kg., Akácos u. 51. (1924.)
Szecseiné Bőr Edit
 Karcag (1965.)
Murányi Sándorné (Duka 

Erzsébet)
 Karcag (1939.)
Id. Nagy Lajos
 Karcag (1923.)
Veres Sándor 
 Karcag (1956.)

2008. szeptember 19. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  Egy diák Mátyás király udvará-

ban – diák előadás
18.50  Pásztorok a Hortobágyon 3. 

rész
19.05  Nagykunsági krónika – külön-

kiadás
 Aktuális kérdések
 Vendég: Karcagi Nagy Zoltán
 Téma: Oroszországi fellépése 
 Karcagi hírek
 - Országos nyugdíjas találkozó
 - Felújítás alatt a Morgó Csárda
 Háttér
 Vendég: Gyökeres Sándor
20.05  Bereki Sztárnyár 2.

2008. szeptember 22. hétfő
18.00  Műsorajánlat
18.05  Megyei tükör
18.30  Karcag Sport
 futballmérkőzés
 Közvetítés felvételről, 20.10 

Nótacsokor
2008. szeptember 23. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05  A hit szava – katolikus szent-

mise
19.05  Megyei tükör

19.30  Jöjjetek hozzám – református 
istentisztelet

21.00  Nótacsokor
2008. szeptember 28. csütörtök

18.00  Műsorajánlat
18.05 Tűzoltó szavalóverseny 1. rész
18.50  Pásztorok a Hortobágyon 4. 

rész
19.05  Nagykunsági krónika – külön-

kiadás
 Aktuális kérdések
 Vendég: Kurucz István önkor-

mányzati képviselő
 Megyei kitüntetésben része-

sült
 Karcagi hírek
 - Tanyatűz
 - Frontális baleset
 - Mammográfiai szűrés
 Háttér
 Benne: Augusztus 10-ei esti 

programok
20.05  Önkormányzati ülés

Tájékoztatjuk nézőinket, hogy a Kar-
cag Televízió vételi lehetőségei az 
alábbiak szerint változtak: S18-as csa-
torna, 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

Labdarúgás

16Kunhegyes – Karcag 2:3 
(0:1)

Kunhegyes, 200 néző. Jv.: 
Varga L. (Szigetvári, Kovács 
B.)

Karcag: Móga, Kohári, 
Orosz, Nagy R., Domokos 
A., Szabó D. (Szilágyi), Lé-
vai, Domokos R. (Borsi), Ba-
logh R. (Habóczki), Bujdosó, 
Kardos

Edző: Varga János
A tizenötödik percben Ba-

logh R. középen kiugrat-
ta Domokos A-t, aki a kifutó 
Láng mellett a jobb alsó sa-
rokba gurított (0:1). A negy-
venötödik percben Szend-
rei 25 m-es szabadrúgását a 
jobb alsó sarok előtt Móga 
megfogta. Az ötvenegyedik 
percben egyéni betörés után 
Szendrei „spiccel” a jobb al-
só sarokba lőtt (1:1). Egy perc 
múltán egy baloldali beíve-
lést követően Balogh A. a 
bal felső sarokba fejelt (2:1). 
A hetvenedik percben Kar-
dos szöktette Balogh R-t, de 
a csatárt Váradi buktatta – 
11-est ítélt a bíró. A büntetőt 
Kardos a jobb alsó sarokba 
lőtte (2:2). A nyolcvanegyedik 
percben Balogh R. elhúzott a 
jobboldalon, majd a jobb fel-
ső sarokba bombázott (2:3). A 

nyolcvanhatodik percben Ba-
logh Zs. lövését védte Móga.

Jók: Szendrei, Tóth ill. 
Orosz, Domokos A., Balogh 
R., Bujdosó, Nagy R., Kardos

Csillag László: Hátrányból 
fordítottunk, majd a lehető-
ségeinket kihagytuk és a ven-
dégek éltek ezzel.

Varga János: Fontos győ-
zelmet arattunk a kunsági 
rangadón.

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

Ifjúsági mérkőzés 
Kunhegyes – Karcag 2:0

Bosnyák Imre

Megyei I. osztályú bajnokság

Szeptember 19. péntek 
 Berek – Kiss A. út

Szeptember 20. szombat
 Berek – Kiss A. út - nyitva 

Szeptember 21. vasárnap
 Berek – Kiss A. út

Szeptember 22. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

Szeptember 23. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Szeptember 24. szerda
 Betánia -  Széchenyi sgt.

Szeptember 25. csütörtök
 Berek – Kiss A. út

Szeptember 26. péntek
 Kígyó – Horváth F. út

Gyógyszertári ügyelet

12

16

12

Pályázatíró továbbképzés
A MESZK J-N-Sz. Megyei Területi Szervezete és az 

EM Csoport Kht. pályázatíró továbbképzést szervez 
Karcagon és Szolnokon.

Részvételi díj: 10.000 Ft + ÁFA/fő, 
MESZK tagoknak 5.000 Ft + ÁFA/fő.
Jelentkezni lehet: Bencsikné Bérczi Ildikónál. 
Tel.: 06/20-669-5366.
Jelentkezési határidő: 2008. október 15.

Labdarúgás megyei III. osztály
Kungyalu – Karcag II. Agrosprint 1:2
Kungyalu, 200 néző.
Jv.: Bodóczki
Góllövők: Oláh és L. Kiss

B. I.

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a ko-
rábbiaknak megfelelően a hulladék-
szállítási díjat - a készpénzzel fizetők 
esetében - a Nagykun Víz- és Csator-
namű Kft. díjbeszedői szedik. Ilyenkor, 
a készpénzzel történő fizetéssel egyidő-
ben Önök két darab számlát kapnak, az 
egyik a kék színű a vízdíj számla, a má-

sik a zöld színű a hulladékszállítási díj 
számlája. 

Kérjük Önöket, hogy mindkét 
számla kiegyenlítése esetén, kér-
jék mindkét számlát, és őrizzék meg, 
mert esetleges reklamáció során kizá-
rólag a számla felmutatásával tudjuk 
a fizetést kiegyenlítettnek tekinteni.

Köszönjük együttműködésüket!
Nagykunsági Környezetvédelmi Kft.

Meghívó
2008. a Reneszánsz Éve, Hunyadi Mátyás királlyá 

választásának és trónralépésének 550. évfordulója 
alkalmából

A reneszánsz kor
címmel szabadegyetemet szervezünk.

Szeptember 23-án 16:30 órakor történelmi előadás
 Előadás címe: Pajzs és bástya.
 Joó Tibor szellemtörténeti portréja Mátyás királyról, 

1940-ből.
 Előadó: Filep Tamás Gusztáv művelődéstörténész, szer-

kesztő.
Október 7-én 16:30 órakor irodalmi előadás
 Előadás címe: Tudósok és könyvek társasága – Vitéz Já-

nos a könyvtáralapító, tudós és mecénás
 Előadó: Dr. Földesi Ferenc tudományos kutató, az OSZK 

kézirattárának vezetője.
November 18-án 16:30 órakor zenei előadás
 Előadás címe: Cipellő és bő nadrág – avagy biztos, hogy 

jól ismerjük Mátyás király korának zenéjét?
 Előadó: Dr. Kovács Gábor, a Szegedi Tudományegyetem 

Juhász Gyula Pedagógusképző Karának adjunktusa
December 2-án 16:30 órakor képzőművészeti előadás
 Előadás címe: A reneszánsz képzőművészete – a képző-

művészet reneszánsza
 Előadó: Györfi Sándor Munkácsy- és Magyar Művésze-

tért-díjas szobrászművész.
Előadások helyszíne: Déryné Művelődési és Ifjúsági Köz-

pont.
 Az előadáshoz könyvkiállítás és könyvvásár kapcsolódik.

Az előadások díjtalanul látogathatók!
Rendezők: Karcag Városi Önkormányzat Polgármeste-

ri Hivatala, a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ, és a 
Városi Csokonai Könyvtár.


